lIorrABCbKA OEIACHA AEPXABHA AAMIHICTPAUI-fl
AEIApTAMEHT 3 III{TAHb OFOPOHHOI pOnOrU, qnBIIbHOTO
3AXI{CTI/ TA B3A€MOAII 3 TTPABOOXOPOHHI4MI4 OPTAHAMI'I
HAKA3
;
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florrasa

llpo orolorleHut

KoHKyPcY Ha
gaitus'tr. fl. BaKaHTHoi n o c aAu

rareroPii ,,B"
rolroBnoro cneqianicra eilliny 3 rII4TaHb

Aep)KaBHoi cnyN6z

ngaenaoAii 3 [paBooxopoHHl,lMl4 opraHaMu
ynpaeniuH.a 3 rII{raHr o6opossoi po6orvl
Ta B3aeMo4ii

:

upanooxopoHHuMrr opraHaMl{

3axony Vxpainu ,,llpo AepxaBHy clyx6y",
rrocraHoBu Ka6iriely Minicrpin Vrpaiuu eiA 25 Sepe:Hx 2016 p. Ne 246 ,,fIpo
3arBepA)KeHH.rr llopr4r<y ilpoBeAeHH-s KoHKypcy Ha zairusr.rs. nocaA 4epxaeHoi
crryx6u" (:i sviHanaz):
1. Oronocuru KoHKypc wa zairtnrr-{ BaKasrsoi nocanLt AepxaBHoi cnyN6Ia
rorroBHoro cneuianicta ei44iry 3 rII4TaHb egaeNaoAii 3
rareropii ,,B"
rrpaBooxopoHHr4Mr4 opraHaMr4 ynpaeninHt 3 rrI4TaHr o6oposHoi po6orn ra esaeNaoAii
3 rrpaBooxopoHHrrMH opfaHaMr4 Ta 3aTBep4kr'rl4 yMoBlr npoBeAeHHt KoHKypcy Ha
roJloBHoro
zai1g1s1rs BaKaHTHoi noca4u Aep)r(aBuoi cnyx6a rareropii ,,B"
cneqianic.ra eiAAiry 3 nr4raHb B3aeMoAii: npanooxopoHHuMu opraHaMrr ynpaeriuHg
3 rrrrraHb o6opouHoi po6orra ra nsael,{oAii 3 IIpaBooxopoHHI4MI'I opraHaMr{
(aolaerrcx).
2. Biaainy ynpanniuHr nepcoHanoM ra AoKyMeHryBaHHf, yrlpaBnlHcbKol
Aislruocri (Ixx B.B.) ga6egne.{r,rrn po3Miulesus oroJlolxeHnfl ra yMoB npoBeAeHH-fl
KogKypcy Ha. safrHsrlx BaKaHTHoi noca4u Aep)KaBHoi cnyx6ra rareropii ,,B"
Bi4noni4Ho Ao crarefi 22,

)3

roJroBHoro cueUianicra silliny a rl4raHb esaeN,IoAii 3 npaBooxopoHHl4Ml4 opraHaMl4
ynpanniHHr 3 rrrzTaHb o6opoHuoi po6oru ra BsaeNaolii 3 rpaBooxopoHHl4Mu
opraHaMg qepe3 oco6ucrufr. r<a6iHer ua e4uuovry uoprani eaxaHcifi 4epxanHoi
cnyN6ra HailionanbHoro areHTcrBa YrcpaiHIz 3 IlrrraHb Aep)I(aBHoi clyN6Ia ra Ha
o$iqifinouy ne6-uoprani fenapraueHry 3 rII4raHb oSopouuoi po6orra, queillHoro
3axxcry ra esaeN{oAii g npaBooxopoHHl4Mu opraHaMI,I llorraecsKoi o6nacuoi
AepxaBHoi allaiHicrpaqii.
3. KoHrpoJIb 3a BIIKoHaHH-IM HaKa3y 3aJII{[Iaro 3a c

[upexrop .{euapraueury

C.

BEH|EP

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської облдержадміністрації
24.06.2021 № 83-к
24.11.2017 № 464-к

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії „В” – головного спеціаліста відділу з питань взаємодії з
правоохоронними органами управління з питань оборонної роботи та взаємодії
з правоохоронними органами
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Забезпечує працездатний стан комп’ютерної
техніки,
локальної
обчислювальної
мережі,
операційних систем, системного і прикладного
програмного забезпечення (далі – ПЗ);
2) Обслуговує комп’ютерну техніку, проводить
діагностику і профілактику з метою виявлення і
усунення можливих причин виходу техніки із ладу;
3)
Проводить установку операційних систем,
системного і прикладного ПЗ, у тому числі і систем
електронного документообігу, які використовуються
в Департаменті. Видаляє все ПЗ, яке не бере участі у
процесі роботи, призводить до перекручування або
знищення службової інформації;
4) Здійснює адміністрування серверу Департаменту,
контроль за доступом працівників до даних, що
зберігаються на сервері Департаменту, відповідно до
їх повноважень;
5) Визначає причини відмов в роботі технічних
засобів,
готує
пропозиції
їх
усунення
і
попередження;
6) Забезпечує належну роботу обладнання, що
використовується
в
Департаменті,
підвищує
ефективність роботи комп’ютерної техніки і
оргтехніки. Веде облік та моніторинг руху
комп’ютерної техніки;
7) Визначає необхідність закупівлі комп’ютерної та
оргтехніки, оформляє заявки на закупівлю
комп’ютерної та оргтехніки. Надає директору
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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

Департаменту
пропозиції
щодо
придбання
комп’ютерної
та
оргтехніки,
враховуючи
навантаження на неї і доцільність її придбання;
8) Надає працівникам Департаменту консультаційну
допомогу з питань, пов’язаних з роботою
комп’ютерної та оргтехніки і програмного
забезпечення;
9) Здійснює виконання інших обов’язків, визначених
законодавством та/або дорученнями директора
Департаменту,
заступників
директора
та
безпосереднього керівника в межах функцій і
завдань, покладених на відділ;
10) Забезпечує захист інформації і інформаційну
безпеку в Департаменті відповідно до встановлених
інструкцій і розпоряджень, інформує директора
Департаменту про факти порушення політики
інформаційної безпеки. Працює з відомостями про
моделі загроз та 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,
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;
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Додаткові (необов’язкові)
документи

Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

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 01 липня 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)
06 липня 2021 року о 09.00 год.

Місце або спосіб
проведення тестування

м. Полтава,
вул. Раїси Кириченко, 14,
кабінет № 106 (проведення тестування за фізичної
присутності кандидатів)

Місце або спосіб
проведення співбесіди

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

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

4. Стресостійкість

5. Цифрова грамотність

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
своїх посадових обов’язків
уміння розуміти та управляти своїми емоціями;
здатність до самоконтролю;
здатність до конструктивного ставлення до
зворотного зв'язку, зокрема критики; оптимізм
вміння використовувати комп’ютерні пристрої,
базове офісне та спеціалізоване програмне
забезпечення для ефективного виконання своїх
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посадових обов’язків;
вміння використовувати сервіси інтернету для
ефективного пошуку потрібної інформації, вміння
перевіряти надійність джерел і достовірність даних
та інформації у цифровому середовищі;
здатність працювати з документами в різних
цифрових форматах, зберігати, накопичувати,
впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та дані
різних типів;
вміння використовувати електронні реєстри,
системи електронного документообігу та інші
електронні
урядові
системи
для
обміну
інформацією, для електронного листування в
рамках своїх посадових обов’язків, вміння
використовувати спільні онлайн календарі, сервіси
для
підготовки
та
спільного
редагування
документів, вміти користуватися кваліфікованим
електронним підписом (КЕП);
зданість використовувати відкриті цифрові
ресурси для власного професійного розвитку
Професійні знання
Вимога

1.

2.

3.

Компоненти вимоги

Знання законодавства Конституції України;
Законів України:
„Про державну службу”;
„Про запобігання корупції”.
Знання законодавства Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;
Закон України „Про державну таємницю”;
у сфері
Закон України „Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах”;
Закон України „Про інформацію”.
Забезпечення функціонування комплексної системи
Знання системи
захисту інформації захисту інформації

