ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДЕПАРТАМЕНТ З ПИТАНЬ ОБОРОННОЇ РОБОТИ, ЦИВІЛЬНОГО
ЗАХИСТУ ТА ВЗАЄМОДІЇ З ПРАВООХОРОННИМИ ОРГАНАМИ
НАКАЗ
03.07.2020

м. Полтава

№ 78-к

Про необхідність добору на
вакантну посаду державної
служби категорії „В” на
період дії карантину
Відповідно до Порядку призначення на посади державної служби на
період карантину, установленого з метою запобігання поширенню на території
України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS – CoV – 2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 квітня 2020 року № 290 „Деякі питання призначення на посади державної
служби на період дії карантину, установленого з метою запобігання
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,
спричиненої коронавірусом SARS – CoV – 2” та у зв′язку з необхідністю
забезпечення фахової та безперебійної роботи за напрямком щодо організації
проведення заходів з евакуації на регіональному рівні,
НАКАЗУЮ:
1.Оголосити добір на вакантну посаду державної служби категорії „В” –
головного спеціаліста відділу з питань оборонної роботи управління з питань
оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Департаменту з
питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
органами Полтавської облдержадміністрації на період дії карантину шляхом
проведення співбесіди для укладання контракту.
2.Затвердити оголошення про добір на посаду державної служби категорії
„В” – головного спеціаліста відділу з питань оборонної роботи управління з
питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами
Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської облдержадміністрації (додається).
3. Визначити заступника директора Департаменту – начальника
управління з питань оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами уповноваженою особою для проведення співбесіди в установленому
порядку.

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської облдержадміністрації
02.07.2020 № 78-к к
ОГОЛОШЕННЯ
про добір на період дії карантину
Головний спеціаліст відділу з питань оборонної
роботи управління з питань оборонної роботи та
Назва та категорія посади,
взаємодії
з
правоохоронними
органами
стосовно якої прийнято
Департаменту з питань оборонної роботи,
рішення про необхідність
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними
призначення
органами
Полтавської
облдержадміністрації,
категорії ,,В”.
1) сприяє виконанню законодавства України про
Посадові обов’язки
військовий обов′язок і військову службу посадовими
чи/та
службовими
особами,
громадянами,
підприємствами, установами і організаціями області;
2) приймає участь у розробці проектів регіональних
програм та планів щодо заходів з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та здійснює їх
виконання;
3) бере участь в плануванні та координації дій
місцевих органів виконавчої влади з підготовки і
проведення заходів з питань територіальної оборони
області, бере участь у проведенні навчань та
тренувань з питань оборонної роботи, приймає
участь в організації забезпечення проведення
засідань Ради оборони Полтавської області;
4) координує діяльність структурних підрозділі
обласної та районних державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та сприяє в
налагодженні дієвої взаємодії з військовими
частинами та формуваннями, які дислокують на
території області. Надає практичну та методичну
допомогу районним державним адміністраціям та
органам місцевого самоврядування з питань, що
стосуються ведення оборонної роботи;
5) сприяє організації підготовки молоді області до
військової служби, проведення призову громадян на

Умови оплати праці

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду

строкову військову службу та відбору громадян на
військову службу за контрактом;
6) організовує роботу обласної комісії з питань
евакуації. Розробляє документи, необхідні для
роботи обласної комісії з питань евакуації;
7) здійснює планування, бере участь в організації та
проведенні евакуації населення із зон надзвичайних
ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий
період. Забезпечує збір, узагальнення та аналіз
звітних матеріалів з організації проведення заходів
евакуації. Готує та надає звітні та інформаційні
матеріали до ДСНС України за формами та у
терміни, визначеними вимогами Табеля термінових
та строкових донесень з питань цивільного захисту;
8) забезпечує координацію структурних підрозділів з
питань цивільного захисту районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування з
питань евакуації. Бере участь у перевірці готовності
евакуаційних органів в містах і районах області;
9) працює з відомостями про мобілізаційну
підготовку,
нормативи,
заходи
приведення
цивільного захисту у готовність до виконання
завдань в особливий період, у тому числі зміст
плану перевезень населення;
10) виконує інші обов′язки, покладені на відділ з
питань оборонної роботи згідно з Положенням про
відділ та Положення про Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними
органами
Полтавської
облдержадміністрації
або
визначені
чинним
законодавством,
розпорядження
та
накази
керівництва.
посадовий оклад згідно зі штатним розписом, інші
виплати відповідно до Закону України „Про
державну службу”
на період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV2, та до дня визначення суб’єктом призначення або
керівником державної служби переможця за
результатами конкурсного відбору відповідно до
законодавства, але не більше двох місяців після
відміни карантину.

