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Aep)KaBHoi cnyx6ra

xaretopii ,,B"

BianoniaHo Ao crarefi 22, 23 3axony Vr<paiuu ,,llpo AepxaBHy cryx6y",
rrocraHoBrz Ka6iHery Minicrpin Vrpainu sit 25 6epe:Hr 2016 p. J1b 246 ,,flpo
3arBepA)KeHHs llopx4xy npoBeAeHHfl KoHKypcy Ha zaunsltx fioca.q 4epxanHo^

cryx6u" (ai anriHavru):
1. Orolocuu4 KoHKypc Ha zait:exrll BaKaHTHoi uocaAz Aep)KaBHoi cnyN6r,r
rareropii ,,B" rorroBHoro cneuianicra ei4ainy 3 rrrraHb o6opolrHoi po6oru
yupaeliHux 3 rrraraHb o6opouHoi po6orrz ra esae\aoAii 3 rlpaBooxopoHHrlMr,r
opraHaMn .{euapravreHTy 3 rrrrraHb o6oponnoi po6orra, qzeimHolo 3axr,rcry ra
ssaeNaoAii 3 npaBooxopoHHr4Mr4 opraHaMr4 llorraecrxoi o6nacHoi 4epNanHoi
a4uiHicrpauii ra 3arBepAlrrrr yMoBr4 npoBeAeHHr KoHKypcy Ha zaitusns eaxaurHoi
rrocaArl Aep)KaBHoi cnyN6u nareropii,,B" - roJroBHoro cneqia,.ricra ni44iny 3 [r4TaHb
o6opoHnoi po6oru yupanniHnr 3 rruraHb o6opoHHoi po6orrz ra nsaeN,roAii 3
npaBooxopoHHuMr4 opraHaMu .{euapravreHTy 3 rluraHb o6opouuoi po6orra,

queilluoro 3axr{cry ra

esaexdoAii 3 npaBooxopoHHr4Mr4 opraHaMr4 llorrancrroi
o6racHoi AepxaBHoi aanainicrpaqii (4o4aemcx).
2. Biaainy ynpaeniuHx nepcoHanoM ra AoKyMeHryBaHH.rr ynpaanincrxoi
Aisnrnocri (Iqx B.B.) sa6egue.{r4rl4 po3Miulesns oroJlolxeH*fl. ra yMoB npoBeAeHH.fl
KoHKypcy Ha zait:r^s:.rs, BaKaHTHoi uocaAn AepxaBHoi cnyN6n xareropii ,,8"
roJroBHoro cneqialicra niuiny s IIr4raHb o6opoHuoi po6oru ynpanniHH-f, 3 rr4raHb
o6opoHnoi po6orrz ra B3aeMoaii s rpaBooxopoHHrrMr4 opraHaMr4 [enapranaeHry 3
rrrrraHb o6opoHHoi po6oru, queimuoro 3axllcry ra naaeuo4ii s npanooxopoHHrrMrl
llomaecrxoi o6nacuoi Aep)KaBHoi aauiHicrpauii opraHaMrr qepe3 oco6ucrrzfi

ra6iner Ha e4rauonay noprani saxaHcift AepxaBHoi 'cnyN6ra HauiosarbHoro
areHrcrBa Yxpainu 3 nrrraHb AepxaBHoi crryN6u ra Ha o$iqifiHouy ne6-uoprani
,{enapraueHTy 3 rruraHb o6opoHHoi po6orn, qnnimnoro 3axacry ra esaelaoAii s
npaBooxopoHHnMr{ opraHaMr4 flomaecrxoi o6nacHoi
3. KoHrpoJrb 3a Br,rKoHaHHf,M HaKa3y 3aJrr4rx
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C. BEHI-EP

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора Департаменту
з питань оборонної роботи,
цивільного захисту та взаємодії
з правоохоронними органами
Полтавської облдержадміністрації
28.04.2021 № 40-к
24.11.2017 № 464-к

УМОВИ

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії „В” – головного спеціаліста 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 обласної державної
адміністрації
Загальні умови
Посадові обов’язки

1) Сприяє виконанню законодавства України про

військовий обов’язок і військову службу посадовими
чи/та
службовими
особами,
громадянами,
підприємствами, установами і організаціями області.
2) Приймає участь у розробці проєктів регіональних
програм та планів щодо заходів з питань оборонної
роботи, цивільного захисту та здійснює їх виконання.
3) Бере участь в плануванні та координації дій
місцевих органів виконавчої влади з підготовки і
проведення заходів з питань територіальної оборони
області.
Бере участь у проведенні навчань та тренувань з
питань оборонної роботи.
Приймає участь в організації забезпечення
проведення засідань Ради оборони Полтавської
області.
4) Координує діяльність структурних підрозділів
обласної та районних державних адміністрацій,
органів місцевого самоврядування та сприяє в
налагодженні дієвої взаємодії з військовими
частинами та формуваннями, які дислокуються на
території області. Надає практичну та методичну
допомогу районним державним адміністраціям та
органам місцевого самоврядування з питань, що
стосуються ведення оборонної роботи.
5) Сприяє організації підготовки молоді області до
військової служби, проведення призову громадян на
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строкову військову службу та відбору громадян на
військову службу за контрактом. Приймає участь в
організації забезпечення проведення засідань
обласної призовної комісії, може входити до її
складу.
6) Організовує роботу обласної комісії з питань
евакуації. Розробляє документи, необхідні для
роботи обласної комісії з питань евакуації.
7) Здійснює планування, бере участь в організації та
проведенні евакуації населення із зон надзвичайних
ситуацій та зон можливих бойових дій в особливий
період. Забезпечує збір, узагальнення та аналіз
звітних матеріалів з організації проведення заходів з
евакуації. Готує та надає звітні та інформаційні
матеріали до ДСНС України за формами та у
терміни, визначеними вимогами Табеля термінових
та строкових донесень з питань цивільного захисту.
8) Забезпечує координацію структурних підрозділів з
питань цивільного захисту районних державних
адміністрацій, органів місцевого самоврядування з
питань евакуації. Бере участь у перевірці готовності
евакуаційних органів в містах і районах області.
9) Працює з відомостями про мобілізаційну
підготовку,
нормативи,
заходи
приведення
цивільного захисту у готовність до виконання
завдань в особливий період, у тому числі зміст плану
перевезень населення.
10)Виконує інші обов’язки, покладені на відділ з
питань оборонної роботи згідно з Положенням про
відділ та Положенням про Департамент з питань
оборонної роботи, цивільного захисту та взаємодії з
правоохоронними органами Полтавської обласної
державної адміністрації та/або визначені чинним
законодавством, розпорядженнями та наказами
керівництва.

Умови оплати праці
Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду

посадовий оклад згідно зі штатним розписом, інші
виплати відповідно до Закону України „Про
державну службу”
безстроково
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Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

Додаткові (необов’язкові)
документи

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
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація для участі в конкурсі подається
до 17:00 06 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)
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Дата і час початку
проведення тестування
кандидатів

12 травня 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
конкурсу

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

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
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відповідальність за можливі наслідки реалізації
таких рішень;
здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх
дотримуватись і виконувати.
3. Ініціативність

4. Стресостійкість

5. Уважність до деталей

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.
здатний помічати окремі елементи та
акцентувати увагу на деталях у своїй роботі;
здатний враховувати деталі при прийнятті
рішень.

Професійні знання
Вимога

1.

2.

3.

Компоненти вимоги

Знання законодавства Конституції України;
Законів України:
„Про державну службу”;
„Про запобігання корупції”.
Знання законодавства Кодекс цивільного захисту України;
Закон України „Про місцеві державні адміністрації”;
у сфері
Закон України „Про правовий режим надзвичайного
стану”;
Закон України „Про правовий режим воєнного
стану”;
Закон України „Про Збройні Сили України”;
Закон України „Про оборону України”;
Закон України „Про військовий обов'язок і військову
службу”.
Уміння працювати з
комп’ютером (рівень
користувача,
зазначити необхідні

Рівень досвідченого користувача; досвід роботи з
офісним пакетом MicrosoftOffice (Word, Excel,
РowerPoint),
знання
загальних
принципів
функціонування інформаційних технологій для
обробки, систематизації, обміну та аналізу
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