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llpo orololxeHHq KoHKYPcY Ha

saNaiqeHHr BaKaHTHoi noca4u

AepxaBHoi clYN6u ratetoPii ,,B"

Bi4uoei4Ho Ao crareft 22, 23 3arony Vrcpaiura ,,llpo Aep)KaBHy clyx6y"'

rrocraHoBra Ka6iHery Minicrpie Vrp aiHu ei!,. 25 6epe:ul 20f 6 p' Na 246 "flpo
3arBepAXeHH{ llopr4xy IIpoBeAeHHt KoHKypcy Ha sailusrTfl' nocaA 4epxanuoi

clyx6n" (si srvriuarrall): . -------,.-
1. orolocurH KOHKypc na zaiIuxTTs BaKaurHoi nocaAI'I AepxaBHol cnyxoH

nareropii ,,B" - roJlgBHoro cneUialicra silli,ry KoopAHHaUii ra nnaHyBaHHt :axoAin

rlusi6uoro ,u^"rty i onoeiqeHHr yupaerrinHr 3 [I{TaHb ulaei6Horo 3axl{cry

flenapravreHTy , .r"tu"u o6opoHHoi po6orr.r, uuni.nlsofo 3axncry ra nsaeNaorlii s

npaBooxopoHHlrMn opraHaMr,r llomaecrnoi o6nacuoi Aep)KaBHoi aauinicrparlii ra

3aTBepAr4Tr{ yMoBr4 rrpoBeAeHHfl KOHKypCy Ha saftHsrrq BaKaHTHOi nOCaAH AepNanuoi

.ny*6" rareropii ,,8" - roJroBHoro cneuialicra niuiny KoopAnHauii ra rInaHyBaHHfl

:axoaie uueirruo.o 3axr4cry i ononiueHHq yupaeniuur 3 III4TaHb uI.siruHoro

3axr,rcTy fenapranaeHTy 3 III4raHb o6opouHoi po6orra, UusirtlHoro 3aXI{cTy Ta

sgaeN,IoAii 3 npaBooXopoHHI,lMH opraHaMu florlraeclxoi o6lacsoi AepNasHoi

a4vriHicrpaqii (aoaaerrcr).
2. Bia.uiny ynpanninHx [epcoHaJloM Ta AoKyMeHryBaHHq yllpaBnlHcbKor

Aislrsocri (JIxx B.B.) sa6esneqzrn po:ruiuteHH,rr ofoJroirleHlc^flra yMoB rIpoBeAeHH{

KoHKypcy Ha zairs.srr:s, BaKaHTHoi nocaAu AepXaBHoi cnyx6rl rcareropii "B"
roJroBHoro cnerriaricra eiaairy KoopAr{Hauii ra nnaHyBaHHr 3axoAin q4si*Horo

3axvrcTy i ouoniuleHH{ ynpanniHHfl 3 IIHraHl IlueirtbHoro 3axucry [enapraueHry 3

rrr4TaHb o6opouHoi po6orn, qHnilrttofo 3axI4CTy Ta B3aeMO.[ii 3 IIpaBOOXOpOHHI4MH

llorrasclxoi o6lacHoi Aep)KaBHoi aanaiHicrpauii opfaHaM14 r{epe3 oco6ucrufi

xa6iuer HA eAnHovy uoprani eaKaHcifr AepxaBHoi cnyN6z HauioHalbHofo

areHrcrBa Yxpainu 3 rl4raHb AepxaBHoi cnyx6ra ra Ha oSiUifiHouy ee6-non13ti

[enapranaeHTy 3 III4TaHb o6opouHoi po6oua, Uuei;1lHoro 3aXI'IcTy Ta B3aeMoAll 3

rrpaBooxopoHHHMr4 opfaHaMr4 florrascrrcoi o6.nacnoi ayzdnHoi aanainicrpauii'

3. KoHrpoJrb 3a Br4KoHaHHqM HaKa3y zatutsaro;y{coQ.on.

[zpercrop feuaPraveury
:". BEH|EP



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту  

з питань  оборонної роботи,                                  

цивільного захисту та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Полтавської облдержадміністрації                                                           

17.05.2021 № 50-к 

24.11.2017 № 464-к         УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії „В” – головного спеціаліста відділу координації та планування заходів 

цивільного захисту і оповіщення управління з питань цивільного захисту 

Департаменту з питань оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами Полтавської обласної державної адміністрації 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1)  Здійснює аналітичне опрацювання інформації 

про надзвичайні ситуації (небезпечні події), що 

виникають на території області; 

2)  Здійснює реєстрацію надзвичайних ситуацій 

(небезпечних подій), які виникли на території 

області в журналі обліку надзвичайних ситуацій 

(подій)  та  забезпечує їх уточнення; 

3)  Здійснює своєчасне заповнення комп’ютерної 

бази даних надзвичайних ситуацій (надзвичайних 

подій), які виникли на території області; 

4)  Здійснює розміщення щоденної та щотижневої 

аналітичної довідки про стан техногенно-

екологічної обстановки на території області на 

офіційному сайті Департаменту; 

5)  Забезпечує своєчасне коригування документації 

та підтримує у постійній готовності технічне 

оснащення мобільної оперативної групи; 

6)  Веде облік сил і засобів оперативного 

реагування та аварійно-диспетчерських служб; 

7) Забезпечує підготовку аналітичних матеріалів 

про стан техногенно-екологічної обстановки, 

надзвичайні ситуації та небезпечні події, які 

виникають на території області для доповіді 

керівництва Департаменту на нарадах у голови 

облдержадміністрації; 

8)  Забезпечує розробку Плану реагування на 

надзвичайні ситуації регіонального рівня та його 

додатків, здійснює їх своєчасне коригування; 
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9)  Здійснює розгляд листів підприємств, установ, 

організацій та звернень громадян, що належать до 

посадових обов’язків; 

10)  Готує та надає звітні та інформаційні матеріали 

ДСНС за формами та у терміни, визначеними 

Примірним табелем термінових та строкових 

донесень з питань цивільного захисту.   

Умови оплати праці 

посадовий оклад згідно зі штатним розписом, інші 

виплати відповідно до Закону України „Про 

державну службу” 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

безстроково  

Перелік інформації, 

необхідної для участі в 

конкурсі, та строк її 

подання 

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; 

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 
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відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону. 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 

Інформація для участі в конкурсі подається 

до 17:00 24 травня 2021 року. 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до 

Порядку; 

Додаткова інформація, яка підтверджує 

відповідність встановленим вимогам, зокрема 

стосовно попередніх результатів тестування, 

досвіду роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові 

публікації тощо) 

Дата і час початку 

проведення тестування 

кандидатів 

 

Місце або спосіб 

проведення тестування 

 
 
Місце або спосіб 
проведення співбесіди 
 

26 травня 2021 року о 09.00 год.  

 

 

м. Полтава,  вул. Раїси Кириченко, 14,  

кабінет № 106 (проведення тестування за фізичної 

присутності кандидатів) 

 

м. Полтава, вул.  вул. Раїси Кириченко, 14,   

кабінет № 106 (проведення співбесіди за фізичної 

присутності кандидатів) 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Лях Вікторія Володимирівна, (0532) 56-39-19,                           

e-mail: uns@adm-pl.gov.ua_ 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1. Освіта наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого 
бакалавра або бакалавра. 
 

2. Досвід роботи Не потребує 
 

3. Володіння 

державною мовою 

 

Вільне володіння державною мовою 
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Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Досягнення 

результатів 

здатність до чіткого бачення результату 

діяльності; 

вміння фокусувати зусилля для досягнення 

результату діяльності; 

вміння запобігати та ефективно долати 

перешкоди 

2. Відповідальність  усвідомлення важливості якісного виконання 

своїх посадових обов’язків з дотриманням строків 

та встановлення процедур; 

усвідомлення рівня відповідальності під час 

підготовки і прийняття рішень, готовність нести 

відповідальність за можливі наслідки реалізації 

таких рішень; 

здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх 

дотримуватись і виконувати. 

 

3. Ініціативність здатність пропонувати ідеї та пропозиції без 

спонукання ззовні; 

усвідомлення необхідності самостійно шукати 

можливості якісного та ефективного виконання 

своїх посадових обов’язків. 

4. Стресостійкість уміння розуміти та управляти своїми емоціями; 

здатність до самоконтролю; 

здатність до конструктивного ставлення до 

зворотного зв'язку, зокрема критики;  

оптимізм. 

 

5. Уважність до деталей здатний помічати окремі елементи та 

акцентувати увагу на деталях у своїй роботі; 

здатний враховувати деталі при прийнятті 

рішень.  

Професійні знання 

 

Вимога Компоненти вимоги 

 

1. Знання законодавства Конституції України;  
Законів України: 
„Про державну службу”;  

„Про запобігання корупції”. 

2. Знання законодавства  Кодекс цивільного захисту України, Закони  
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