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4E1TApTAMEHT 3 IIIITAH6 OE OP OHtIOi pOrOrU, UIIBIJI6HOT O
3AXr{CTy TA B3ASMOAI| 3 IIPABOOXOPOHHIIMII OPTAHAMII

22.01.202r

llpo neo6xiAHicrr goboPY Ha

BaKaHrHy rocaAy 4epxaeuoi
cnyN6u xareropii,,B" Ha

uepio4 4ii i<apaHrl4Hy

HAKA.3

rrr. flonrhna Ns 4-x

t

BianoeigHo Ao nyHKry 8 poa4iny lI ,,llptzninIleei roJlolreHus 3arosy VxpaiHu

ni4 13 r<sirHs 2020 poKy J\b 553-IX,,llpo BHeceHH-f, sivlin Ao 3arony Ynpainlr,,flpo

[epNaenufi 6roAxer Yr<painn Ha 2020 piK", lloprgxy rppl3HaqeHHfl Ha nocaAu

4.p*uunoi cnyN6ra ua uepio4 4ii rapanruHy, ycraHoBrleHoro 3 Meroto sano6iraHHfl

irounpeHHro Ha repuropii Vxpainn rocrpoi pecniparopHoi xnopoSu COVID-l9'
.rp"-n"n.Hoi xopplranipycorrr SARS-CoY-2,3arBepAx{eHoro nocraHoBoro Ka6ilrery

MiHicrpin Vr<paiHu r;i1 22 xeirH.n 2020 poKy Ns 290 (ri :wrinanra) ra y le'x:r<y :
neofixi4niclo BHK9HaHH{ ueniAruaAuux 3aB,qaHb i Synrcqiff Ha nepio4 Aii
KapaHTI4Hy,

HAKA3VIO:
1. Oronoczru ,qo5ip Ha BaKaHrHy rrocaAy gepxanuoi cryxdu xareropii ,,8" -

roJroBHoro cneqiaricra silliry KoopAlrHauii ra rrJIaHyBaHH{ 3axo,qin qraeinrHoro

3axrrcry i onoei1qeHg{ ynpaeninuq 3 rll,tTanr qnsirbHoro 3axl4cry .{enapraueHTy 3

rrr4TaHb o6opoHnoi po6ola, qnnimnoro 3axucry ra esae\ao.qii : upaeooxopoHHl{Ml{

opfaHaMr{ llo111asc511oi o6nAepxaguinicrpallii Ha nepioA Aii KapaHr?IHy lunflxoM

rrp oBeAeHnx cui e5 e cip:vr Atts. yKJIaAaHHfl KoHTp aKTy.

Z. 3arnepAnru orororreHHq npo aoSip Ha BaKaHTHy IIocaAy 4epxannoi

cnyx6v r<areropii ,,B" - roJroBHoro cneqiariicra ni,qdJly KoopAI4HaIIii Ta rinaHyBalF'],Jfl

:axoAie quBilrsoro 3axr4cry i ouoeiqeHnt ynpauinHx 3 [I4raHb qlaninrHoro

3axr4cry [enapral,leHTy 3 rrr4TaHb o6opoHHoi po6orn, quninnuoro 3ax]Iary ra
n:aeuoAii 3 rrpaBooxopoHHr{Mr{ opraHaM}I flonrarcrr{oi o6nAepxaAuiHicrpaqii

(4o4acrrcx).
3 . Bu:Ha.rurn CTEEJI-flHKA B ir<ropa Mnxonafi oBl{rra, 3acrynHl{Ka Al4peKropa

fenapravreHTy HarraJrbHr,rKa ynpanniHux 3 rII4TaHb qnninrsoro 3axHcry'

yrroBHoBaxeHoro oco6oro Anr npoBeAeHHt cnie6ecigr{ B ycraHoBneHoMy IIopflAKy.

4. fo.nonuonry cneqianicry ni44iny ynpanliuux repcoHaJloM ra

AoKyMeHryBaHHf ynpaeniucucoi AigmHocri,{enapraMeHry 3 rII4raHb o6opouuol



po6oru, rlr{BinbHoro 3axr{cry ra B3aeMoAii 3 rIpaBooxopoHHI4MI4 opraHaMu

llolrancrr<oi oSn4epNa.qN{iuicrpaqii (JIsx B.B.) po:trticrraru iHSopNraIIi}o rpo
uprafruxre piurennx ra oronoureHHf, npo .{o6ip Ha [ocaAy AepxaBHoi clyx6n
xareropii,,B" - roJroBHoro cneuialicra ei.q.qiny roop4unaqii Ta nnauyBaHHs gaxoAin

queilrHoro 3axncry i onosiqeHHf, ynpan.niuua 3 rrrlTanb LlttsirnHoro 3axacry

flenapravreHTy 3 rrr.rraHb o6opoHnoi po6orrn, qrznintuoro 3axl{cry ra rsaelao,4ii s
rrpaBooxopoHHr{Mr.r opraHaMr{ florrascrrcoi odnAepxa4rriHicrpaqii Ha nepio,{ Aii
KapaHrHHy qepe3 oco6racriaff xa6iHer Ha e4raHowty noprani eaKaHcifi gepxaeHoi

cnyx6r,r HarlionalbHoro areHTcrBa Yr<paiHra 3 rII,ITaHb AepxaBHoi cryN6ra ra Ha

oSiuifiHorray cafiri ,{euapravreHry 3 nr{Taub o6opoHnoi po6otra, queirrrHoro 3axucry
ra B3aeMo4ii s upanooxopoHHr{Mrr oprauaiwn flontascrroi o6lgepNa4nriuicrpaqii.

5. KoHrpoJrb 3a BLIKoHaHH{M HaKa3y 3aJll4ruaro m 9o6o

flrapercrop,{euaplavreHry BEH|EP



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту  

з питань  оборонної роботи,                                  

цивільного захисту та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Полтавської облдержадміністрації                                                           

22.01.2021 № 4-к 

 
ОГОЛОШЕННЯ 

про добір на період дії  карантину  
 

Назва та категорія посади, 

стосовно якої прийнято 

рішення про необхідність 

призначення 

Головний спеціаліст 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 облдержадміністрації,  

категорії ,,В”. 

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 експлуатаційно-

технічного 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; 

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.   

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 

  на період дії 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, 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. 

Перелік інформації, 

необхідної для 

призначення на вакантну 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з призначення 

на вакантну посаду, подає таку інформацію через 

Єдиний портал вакансій державної служби 



посаду, в тому числі 

форма, адресат та строк її 

подання 

Національного агентства України з питань державної 

служби таку інформацію: 

1) заяву на участь у доборі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади за встановленою 

формою згідно з додатком 1 до Порядку 

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, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

22 квітня 2020 року № 290 (далі – Порядок); 

2) резюме за встановленою формою згідно з 

додатком 2 до Порядку, в якому обов’язково 

зазначається така інформація: 

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

- число, місяць і рік народження; 

- 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 згідно з вимогами, визначеними в 

оголошенні; 

3) заяву, в якій особа 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. 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у 

доборі, може подавати додаткову інформацію, яка 

підтверджує відповідність встановленим вимогам, 

зокрема стосовно досвіду роботи, професійних 

компетентностей, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо) 

Інформація приймається до 17-00 25 січня 

2021 року через Єдиний портал вакансій державної 

служби НАДС (career.gov.ua). 

Проведення співбесіди відбудеться 27 січня 

2021 року о 09 год. 00 хв., кабінет № 106. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14


 

 

 

 

 

                      

Адресат: Департамент з питань оборонної 

роботи, цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами облдержадміністрації,  

вул. Раїси Кириченко, 14,  м. Полтава, 36039. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи,  яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення добору 

на вакантну посаду 

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

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

Вимоги 

1. Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра 

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння 

державною мовою 

вільне володіння державною мовою 

4. Знання законодавства Конституція України; 

Закони України:  „Про державну службуˮ, „Про 

запобігання корупціїˮ. 

 

5. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданнями та 

змістом роботи 

державного 

службовця відповідно 

до посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Кодекс цивільного захисту; 
Закон України  «Про місцеві державні адміністрації»; 
Закон України «Про правовий режим надзвичайного 

стану» 
 


