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KoHKypcy Ha
3aMltueHHt BaKaHTHOI [OCaAr{
AepxaBHoi cnyN6ra xareropii ,,B"

BianosiaHo Ao crareir, 22, 23 3axony Vrpaiurz ,,llpo AepxaBHy clyN6y",
rocraHoBra Ka6iuery MiHicrpie Vr<paiHra sia 25 6epesnr 2016 p. J\lb 246 ,,lIpo
3arBepAxeHHs llopaary npoBeAeHHq KoHKypcy Ha zairusrrs, ilocaA 4epxaeHoi

cryx6u" (si svriuanau) :
1. Ororocuru KoHKypc Ha saftH-f,ms BaKaHTHoi nocaAu Aep)KaBHoi cnyN6ra
xareropii ,,B" - roJioBHoro cneqiaricra sialiny KoopArauauii Ta [naHyBaHHr gaxoAie
queimHoro 3axI4cry i onoeiueHHt ynpanniHur 3 [HraHb queilruoro 3axr{cry
[euapranreHTy 3 rrHTaHb o6opoHHoi po6orrz, ur,rsiruHoro 3axr4cry ra ssaeN{oAil s
rpaBooxopoHHr4Mr4 opraHaMr4 llorrascrxoi o6nacHoi Eepxannoi a4uiuicrpaqii ra
3arBepAI,ITI4 yMoBI4 rrpoBeAeHHr KoHKypcy Ha zaitrusrrx BaKaHTHoi noca4u 4epNaeHoi
cnyN6ra xareropii ,,B" roJroBHoro cneuiaricra eiaainy KoopAranaqii Ta rnaHyBaHHt

-

:axoAie qunimuoro 3axncry i onoeiureHHq ynpanniunx 3 nr4raHb rrHniltHoro
3axlzcry [euapraveHTy 3 rIIlTaHb o6opoHuoi po6oru, qusimHoro 3ax[cry ra
esaelaoAii 3 npaBooxopoHHHMH opfaHaMn llorranclxoi o6lacnoi 4epNaruoi
a4uiuicrpaqii (aoaaerrcr).
2. Biaai,rry ynpasninHx nepcoHanoM ra AoKyMeHryBaHHr ynpaenincnxoi
Ai.slrsocri (JIxx B.B.) ea6egueqllrra posnairqeHHq ofoJlo[reHHfl Ta yMoB npoBeAeHH.rr
KoHKypcy Ha zairusrrx BaKaHrHoi nocaAz AepxaBHoi cnyN6r,r xareropii ,,B"
foJloBHoro cneqiaricra silliry xoop.quHarlii Ta [naHyBaHH.r :axo4in qunilruoro
3axucry i onoeirqeHHq yupanrriHHr 3 rrr4Taur qusirbHoro 3axncry {euapraueHTy 3
rrr{TaHb o6opouHoi po6orra, qusimHoro 3axr4cry ra ssaelroAii 3 rrpaBooxopoHHprMr4
florrascrxoi o6racsoi Aeplr(aBHoi aauiuicrpaqii oprauaux qepe3 oco6uqyftr
r<a6iHer Ha e4uuouy noprani saxaHcift AepxaBHoi 'cnyN6n HauioiralbHoro
areHrcrBa YrcpaiHra 3 IIIzraHb AepxaBHoi cnyN6ra ra Ha oQiuiftirouy ne6-noprani
[enapraueHTy 3 rruraHb o6opouuoi po6ona, qneirnHoro 3ax[cry ra esaeNaoAii :
npaBooxopoHHr4Mr4 op f aHaMr4 florrasc rxoi o6n acuoi Ae
3. KourpoJrb 3a Br4KoHaHHrM HaKa3y 3anvruaro.

lgpexrop lenapranrenry

C. BEHTEP

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської облдержадміністрації
17.05.2021 № 51-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) Забезпечує планування заходів та організацію
роботи територіальної автоматизованої системи
централізованого оповіщення та системи зв'язку
управління. Готує заявки на необхідні заходи з
оповіщення. Збирає, вивчає та аналізує дані про
стан системи оповіщення і зв’язку та готує
необхідні розрахунки та пропозиції для прийняття
рішень Директором Департаменту щодо їх
організації;
2) Розробляє плани оповіщення і зв'язку та
відповідні документи з питань цивільного захисту
на особливий період;
3) Організовує
проведення
вдосконалення,
модернізації та реконструкції територіальної
системи централізованого оповіщення;
4) Здійснює контроль за експлуатацією та
технічним обслуговуванням засобів оповіщення
підприємствами електрозв’язку;
5) Організовує та приймає безпосередню участь у
технічному обслуговуванні засобів оповіщення та
зв’язку, контролює проведення експлуатаційнотехнічного обслуговування апаратури оповіщення
підприємствами електрозв'язку області. Стежить за
станом та підтримує працездатність телефонної
станції,
ліній телекомунікацій та телефонного
зв’язку в Департаменті. Забезпечує організацію
стійкого і безперервного зв’язку Департаменту з
підприємствами, установами, організаціями;
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Умови оплати праці
Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду
Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

6) Організовує технічне забезпечення оперативного
інформування органів управління з питань
цивільного захисту про рівень надзвичайної
ситуації з використанням систем централізованого
оповіщення Сигнал - ВО; Сигнал – Д та контролює
належне функціонування цих систем;
7) Здійснює планування щодо обсягів асигнувань
на вдосконалення, модернізацію, реконструкцію та
експлуатаційно-технічне обслуговування
територіальної автоматизованої системи
централізованого оповіщення;
8) Готує пропозиції щодо погодження проектів
місцевих, спеціальних, локальних та об’єктових
систем оповіщення в частині їх технічної
сумісності
(інтеграції)
з
територіальною
автоматизованою
системою
централізованого
оповіщення;
9) Надає методичні рекомендації місцевим органам
виконавчої влади та самоврядування з питань
створення, модернізації та реконструкції місцевих
автоматизованих
систем
централізованого
оповіщення відповідно до сучасних технологій;
10) Працює з відомостями про мобілізаційну
підготовку, систему зв’язку, нормативи, заходи
приведення цивільного захисту у готовність до
виконання завдань в особливий період, канали
спецзв’язку, моделі загроз, організацію технічного
захисту секретної інформації.
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,
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Додаткові (необов’язкові)
документи

Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів
Місце або спосіб
проведення тестування
Місце або спосіб

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
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.
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)
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,
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проведення співбесіди

Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону
та адреса електронної
пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з
питань проведення
конкурсу

кабінет № 106 (проведення співбесіди за фізичної
присутності кандидатів)

Лях Вікторія Володимирівна, (0532) 56-39-19,
e-mail: uns@adm-pl.gov.ua_

Кваліфікаційні вимоги
наявність вищої освіти ступеня не нижче молодшого
бакалавра або бакалавра.

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння
державною мовою

Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності
Вимога
1. Досягнення
результатів

2. Відповідальність

3. Ініціативність

Компоненти вимоги
здатність до чіткого бачення результату
діяльності;
вміння фокусувати зусилля для досягнення
результату діяльності;
вміння запобігати та ефективно долати
перешкоди
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.
здатність пропонувати ідеї та пропозиції без
спонукання ззовні;
усвідомлення необхідності самостійно шукати
можливості якісного та ефективного виконання
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