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flpo oronorreHHf, KoHKypcy

llomasa

J\! 37-rc

Ha

saldirqeHHr BaKaHTHoi noca4Ia
Aep)KaBHoi cryx6ra rareropii,,F"HaqturbHplKa BlAAmy 3 rrr4TaHb
..F
ooopoHHol poOorr,r

BianoniaHo Ao crarefi 22, 23 3axony Vxpainu ,,llpo AepxaBHy cryx6y",
rocraHoBra Ka6inery MiHicrpie Vrpaiuu sit 25 6epe:Hr 2016 p. Jlb 246 ,,,flpo
3arBepAxreHHr llopr4xy npoBeAeHHq KoHKypcy Ha zairnxrrs. noca.{ 4epxanuoi
cnyx6u" (:i srraiHauz),

HAKA3YIO:
1. Oronoavrv KoHKypc sa zair:asrrq BaKaursoi rocaAr4 Aep)r(aBHoi cnyx6u
rareropii ,,8" - Har{uurbHr4ra ei44iny 3 [raTaHr o6oponnoi po6orz ynpanninH{ 3

[HTaHb o6opounoi po6orra ra esaeNaoAii 3 npaBooxopoHHr4Mrr opraHaMl4
[enapravreHTy 3 rrr{TaHb o6opounoi po6o:rr.r, quninrnoro 3axr{cry ra esaeuo4ii s
rrpaBooxopoHHr,rMz opraHaMn llonragcmoi o6rAepxa4rr,rinicr"paqii Ta 3arBep4urn

yMoBH rrpoBeAeHHrr KoHKypcy Ha saNrirqeHH-fl BaKaHrHoi uocaAr{ Aep)KaBnoi cnyx6u
r<areropii ,,8" - HaqzurbHr4xa ni44iny 3 nI4TaHr o6oponnoi po6orr4 ynpaBriHHs s
rrHTaHb o6oponnoi po6orz ra ssaeNroAii 3 rrpaBooxopoHHlrMu opraHaMlr
[enaprarr,reHTy 3 rrr4TaHb o6opounoi.po6oru, qraniruHoro 3axucry ra ssae\,roAii g
npaBooxopoHHr,rMlr opraHaMr,r llomascrxoi o6nAepxa4rvrinicrpaqil (4o4aerrcr).
2. llorep-afiro 8.B., 3acryrrHr4Ky HaqiubHr4Ka eiadry KoopAr4Haqii saxoAis
qrafiinrnoro 3axncry
ynpanniHnr repcoH€uroM, :a6esne.rzrv po:rvrirqeuHx
oronouleHHr ra yMoB npoBeAeHH{ KoHKypcy Ha sairnsrrfl, BaKaHTHoi noca4n
.{epx{aBHoi cnyx6ra rareropii ,,8" - Har{aJrbHr4ra ei44iny 3 nHTaHr o6opouuoi po6oru
ynpaeniHnx 3 IrI{TaHb o6oponnoi po6oru ra ssaeN{oAii 3 npaBooxopoHHtrMpr
opraHaMr4 [euapravreHry 3 rrr,rraHb o6opoHnoi po6oru, qunilrnoro 3axLrcry ra
nsaevro4ii 3 rlpaBooxopoHHl{Mr,r opraHaMu llomascrroi o6n4epxa4rr,rinicrpaqii veper

ra

oco6ucrzfi xa6iner Ha e4ranonry noprali eaxaHcifi Aep)KaBHoi cnyx6ra
HaqionanbHoro afeHrcrBa Vxpaiun 3 rrLrraHb AepxaBHoi cnyx6u ra Ha oSiqifinouy
ee6-cafiri ,{euaprarr,reHTy 3 trr4TaHb o6opoHHoi po6orn, qraninruoro 3axucry ra
ssaeNloAii 3 npaBooxopoHHrrMu opraHaMz florrascrxoi o6n4epxaavrinicrpaqii.
3. KonrpoJrb 3a BlrKoHaHn{M HaKa3y 3€urlruraro sa co6orc.
TuNr.racoeo BrrKor{yBa.I o6oe' gsKie
AHpeKTopa [enaprarvreHTy

/l{,1

B. CTEBN'IHKO

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора департаменту з
питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської обласної
державної адміністрації
07.04.2020 № 37-к
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії „Б” – начальника 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
Загальні умови
Посадові обов’язки

1)Здійснює керівництво відділом з питань оборонної
роботи та забезпечує виконання покладених на відділ
завдань, несе персональну відповідальність за
організацію та результати його діяльності, сприяє
створенню належних умов праці та дотримання
виконавської і службової дисципліни у відділі.
2)Приймає участь у розробці проєктів регіональних
програм та планів заходів з питань оборонної роботи та
здійснює координацію і контроль за їх виконанням.
3)Забезпечує організацію і проведення заходів з
питань територіальної оборони області.
4)Забезпечує організацію проведення засідань Ради
оборони області та є її секретарем.
5)Координує діяльності структурних підрозділів
обласної та районних державних адміністрацій, органів
місцевого самоврядування та сприяє в налагодженні
дієвої взаємодії з військовими частинами та
формуваннями і надає їм методичну та практичну
допомогу з питань, що стосуються ведення оборонної
роботи в області.
6)Сприяє організації підготовки молоді області до
військової служби, проведення призову громадян на
строкову військову службу та відбору громадян на
військову службу за контрактом.
7)Здійснює
організаційне,
інформаційне
та
методичне забезпечення роботи обласної призовної
комісії, входить до її складу.
8)Координує роботу з організації шефства над
військовими частинами Збройних Сил України,

Умови оплати праці
Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду
Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

Національної гвардії України та підрозділами
Державної прикордонної служби України.
9)Сприяє виконанню законодавства України про
військовий обов’язок і військову службу посадовими
чи/та
службовими
особами,
громадянами,
підприємствами, установами і організаціями області.
10)Розглядає звернення громадян, громадських
об’єднань та організацій з питань оборонної роботи.
посадовий оклад згідно зі штатним розписом, інші
виплати відповідно до Закону України „Про
державну службу”
безстроково
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає в
установленому порядку до конкурсної комісії через
Єдиний портал вакансій державної служби
Національного агентства України з питань державної
служби таку інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів щодо зайняття посади за формою
згідно з додатком 2 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державної служби,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 25 березня 2016 року № 246 (далі Порядок);
2) резюме за формою, згідно з додатком 21 до
Порядку, в якому обов’язково зазначається така
інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня
вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння
державною мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної
служби (за наявності), досвід роботи на
відповідних посадах у відповідній сфері,
визначеній в умовах конкурсу, та на керівних
посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій повідомляє, що до неї не
застосовуються заборони, визначені частиною
третьою або четвертою статті 1 Закону України

„Про очищення влади”, та надає згоду на
проходження перевірки та на оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону;
Інформація для участі в конкурсі подається до
18.00 год. 14 квітня 2020 року.

Заява
щодо
забезпечення
розумним
Додаткові (необов’язкові)
пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до
документи
Порядку;
Додаткова
інформація,
яка
підтверджує
відповідність встановленим вимогам, зокрема
стосовно попередніх результатів тестування,
досвіду роботи, професійних компетентностей,
репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо)
Місце, час і дата початку м. Полтава, вул. Раїси Кириченко, 14, кабінет
проведення
оцінювання № 221 21 квітня 2020 року о 10.00 год.
кандидатів
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону
та адреса електронної
Бодак Маргарита Володимирівна,
пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з тел.: 0532 56 39 19, e-mail: uns@adm-pl.gov.ua
питань проведення
конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
Ступінь вищої освіти не нижче магістра

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

Досвід роботи на посадах державної служби
категорій „Б” чи „В” або досвід служби в органах
місцевого самоврядування, або досвід на керівних
посадах підприємств, установ та організацій не
залежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння
державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

1

2

Вимога
Уміння працювати з
комп’ютером (рівень
користувача,
зазначити необхідні
спеціалізовані
програми, з якими
повинна вміти
працювати особа)
Необхідні ділові
якості

Компоненти вимоги
Володіння комп’ютером на рівні досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) або з
альтернативним пакетом Open Office, Libre Office.
Навички роботи з інформаційно-пошуковими
системами в мережі Інтернет.
1) стратегічне мислення;

2) аналітичні здібності;
3) діалогове спілкування (письмове і усне);
4) уміння працювати в команді;
5) навички управління;
6) організаторські здібності;
7) вимогливість;
8) навички контролю;
9) вміння розподіляти роботу;
10) вміння визначати пріоритети;
11) здатність концентруватись на деталях;
12) навички розв’язання проблем;
13) вміння вести перемовини;
14) стресостійкість.
3 Необхідні особистісні 1) інноваційність;
якості
2) креативність;
3) ініціативність;
4) порядність;
5) чесність;
6) дисциплінованість;
7) емоційна стабільність;
8) комунікабельність;
9) відповідальність;
10) неупередженість.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1. Знання законодавства 1) Конституція України;
2) Закон України „Про державну службу”;
3) Закон України „Про запобігання корупції”.
2
Знання спеціального Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;
Закон України „Про правовий режим надзвичайного
законодавства, що
стану”;
пов`язане із
Закон України „Про правовий режим воєнного
завданнями та
стану”;
змістом роботи
Закон України „Про Збройні Сили України”;
державного
Закон України „Про оборону України”;
службовця

