
Додаток 2 

до наказу УДМС від 31.07.2019  № 182 -к 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  

державної служби (категорія «В») – провідного спеціаліста  

Шевченківського районного відділу у місті Полтаві Управління Державної 

міграційної служби України в Полтавській області 
місцезнаходження підрозділу – Полтавська область, 

місто Полтава, вул. Героїв Сталінграду, 30, 36040. 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1. Забезпечення реалізації державної 

політики у сферах міграції (еміграції), 

громадянства, паспортизації  фізичних осіб. 

2.Оформлення та видача громадянам 

України, документів, що посвідчують особу 

та підтверджують громадянство, тимчасово 

затримує та вилучає такі документи у 

передбачених законодавством випадках.  

 3.Здійснення ідентифікації громадян 

України, які втратили документи, що 

посвідчують особу. 

4. Оформлення паспорта громадянина 

України для виїзду за кордон засобами 

Єдиного державного демографічного 

реєстру.  

5. Внесення інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру. 

 6. Здійснення формування інформаційних 

ресурсів (баз, банків даних) щодо 

персональних даних фізичних осіб (у тому 

числі їх біометричних даних, параметрів), 

інших інформаційних ресурсів. 

7. Забезпечення контролю за дотриманням 

законодавства у сфері запобігання 

нелегальній (незаконній) міграції, у 

передбачених законодавством випадках 

притягає порушників до адміністративної 

відповідальності. 

8. Прийняття рішень про скорочення строку 

тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства  на території України, про 

добровільне повернення або примусове 

повернення їх до країн громадянської 

належності або країн походження. 

9. Оформлення матеріалів щодо примусового 

повернення та примусового видворення 

іноземців та осіб без громадянства з України. 

10. Ідентифікація іноземців та осіб без 

громадянства, які втратили документи, що 

посвідчують особу та підлягають 

примусовому поверненню або видворенню з 

України. 

11. Забезпечення на території району 



реалізації міжнародних угод про реадмісію.  

12. Розгляд клопотань іноземних громадян та 

осіб  без громадянства щодо продовження 

строку перебування в Україні та оформлення 

відповідних документів. 

 

13. Розгляд клопотань іноземних громадян та 

осіб без громадянства щодо: отримання 

дозволу на імміграцію в Україну, 

документування посвідкою  на постійне чи 

тимчасове місце проживання в Україні та 

оформлення відповідних документів. 

14. Оформлення виїзду з України на постійне 

проживання за кордоном. 

Умови оплати праці Посадовий оклад згідно з штатним розписом 

– 4690 грн., відповідно до статей 50, 52 

Закону України «Про державну службу»  

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Безстроково. 

Перелік документів, необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх подання 

 

 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади державної служби, до якої 

додається резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій повідомляється, що 

до кандидата не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України "Про очищення 

влади", та надається згода на проходження 

перевірки та на оприлюднення відомостей 

стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення щодо вільного 

володіння державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за  минулий рік. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у 

конкурсі, може подавати додаткові 

документи стосовно досвіду роботи, 

професійної компетентності і репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові 

публікації та інші). 

Документи для участі в конкурсному відборі  

приймаються до 18-00 15 серпня 2019 року 

за адресою м.Полтава, вул. Пушкінв, 63, 2 

поверх, к. 3. 

Місце, час та дата початку 20 серпня  2019 року о 10-00 годині 
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проведення перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради Європи/ 

тестування 

Тестування та співбесіда:  м. Полтава, вул. 

Пушкіна, 63  каб. 3. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Куряча Леся Миколаївна 

тел. (05322) 2-92-49 

ел.адреса: pl_kadr@dmsu.gov.ua  

Кваліфікаційні вимоги 

Загальні вимоги 

1 Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого 

бакалавра 

2 Досвід роботи  Не потребує 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності  

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати з 

комп’ютером 

Програми пакету Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point) або з альтернативним 

пакетом Open Office, Libre Office. 

Створення баз даних, володіння 

пошуковими системами  Інтернет ( принтер, 

сканер, ксерокс) 

2 Необхідні ділові якості 

Навички управління, виваженість, уміння 

дотримуватися субординації, адаптивність, 

сресостійкість, вимогливість, оперативність. 

3 Необхідні особистісні якості  

Відповідальність, ініціативність, 

тактовність, принциповість і рішучість під 

час прийняття рішень, готовність допомогти 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  

Конституція України;  

Закони України: 

від 10.12.2015 № 889-VІІІ «Про державну 

службу», 

від 14.10.2014 № 1700-VII «Про запобігання 

корупції»; 

від 06.09.2012 № 5203- VI «Про 

адміністративні послуги» 

Знання спеціального законодавства, що 

пов’язане із завданням та змістом роботи 

державного службовця відповідно до 

посадової інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

 

 

Закони України: 

від 18.01.2001 №2235-III «Про громадянство 

України»; 

від 15.04.2014 «Про забезпечення прав і 

свобод громадян та правовий режим на 

тимчасово окупованої території України»; 

від 20.11.2012 № 5492-VI «Про Єдиний 

державний демографічний реєстр та 

документи, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус»; 

від 11.12.2003 №1382-IV «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні»; 

від 06.09.2012 № 5203-VI «Про 

адміністративні послуги»; 
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від 10.12.2015  № 888-УІІІ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації 

надання адміністративних послуг»; 

від 06.09.2012 № 5203-VI «Про 

адміністративні послуги» 

від 13.01.2011 № 2939 – VII «Про доступ до 

публічної інформації»; 

від 02.10.1992 № 2657-XII «Про інформацію»; 

від 01.06.2010 № 2297-VII «Про захист 

персональних даних»;  

від 23.05.2017 №2058-VII , «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства»; 

від 31.05.2016 №  1390-VIII „Про 

імміграцію”; 

від 22.09.2011 №3773-VI «Про правовий 

статус іноземців та осіб без громадянства». 

Постанови Кабінету Міністрів України: 

від від 26.12.2002 №1983 «Про затвердження 

Поряду провадження за заявами про надання 

дозволу на імміграцію і поданнями про його 

скасування та виконання прийнятих рішень» 

(зі змінами); 

від 15.02.2012 №150 “Про затвердження 

Порядку продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку 

тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства на території України; 

від 25.03.2015 № 302 «Про затвердження 

зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України»; 

від 23.12.2015 № 1132 «Про внесення змін до 

постанови Кабінету Міністрів України  від 25 

березня 2015 року   № 302»; 

від 26.10.2011 №1098 «Деякі питання надання 

підрозділами Міністерства внутрішніх справ 

та Державної міграційної служби платних 

послуг»; 

від 07.05.2014 № 152  «Про затвердження 

зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, 

вилучення, повернення державі, знищення 

паспорта громадянина України для виїзду за 

кордон, його тимчасово затримання та 

вилучення»; 

від 20.08.2014 № 360 «Про затвердження 

Положення про Державну міграційну службу 

України»; 

від 28.03.2012 № 251 «Про затвердження 

Порядку оформлення, виготовлення і видачі 

посвідки на постійне проживання та посвідки 

на тимчасове проживання і технічного опису 
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їх бланків та внесення змін до постанови 

Кабінету Міністрів України від 26 грудня 

2002 р. № 1983»; 

від 15.02.2012 № 150 «Про затвердження 

Порядку продовження строку перебування та 

продовження або скорочення строку 

тимчасового перебування іноземців та осіб 

без громадянства на території України»; 
від 26.12.2002 № 1983 «Про затвердження 

Порядку формування квоти імміграції, Порядку 
провадження за заявами про надання дозволу на 

імміграцію і поданнями про його скасування та 

виконання прийнятих рішень» 
від 25.04.2018 № 321 «Про затвердження Порядку 

оформлення, видачі, обміну, скасування, 

пересилання, вилучення, повернення державі, 
визнання недійсною та знищення посвідки на 

постійне проживання»; 

від 25.04.2018 № 322 «Про затвердження Порядку 

оформлення, видачі, обміну, скасування, 
пересилання, вилучення, повернення державі, 

визнання недійсною та знищення посвідки на 

тимчасове проживання». 

 

 

 

 


