
NOITABCbKA OFJIACHA AEPXABHA AAMIFiICTPAUI'

AETIAPTAMEHT 3 IIUTAHb OFOPOHHOI pOnOrU, Utr{BIrbHOrO
3Axlrcry rA B3A€MoAri : rrpABooxopollFrr{M[,{ oprAHAMrr
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llpo oronotueHH-s KoHKypcy Ha

safiHsrrs BaKaHTHoi noca4u
Aep)KaBHoi clyx6u xareropii ,,B"

HAKA3

N,r. llo:r'rasa J\s 8-x

Biauoei.qHo Ao crareir 22, 23 3ar<or-ry Yr<paiHra ,,11po AepxaBHy clyx6y",
rlocraHoBIa KadiHery MiHicrpin Vxpaluu ei4 25 6epezus 2016 p. J{s 246 ,,flpo
3arBepAXeHH.a llopl4xy npoBe,4eHH-fl KoHKypcy Ha sairusrrx nocaA 4epNanuoi
crryx6u" (si :uiHarraz) :

1. Orolocrzru KoHKypc Ha zaituxrrs BaKau'fFroi rrocaru AepI(aBrroi cnyx6u
xareropii ,,B" - roJloBHoro cneqiaricra ei44iny 3 [r4Ta]rb nsaeruo4ii 3

npaBooxopoHHl4Mrr opraHaMl4 ynpanniuHfl 3 rruraus oSoponnoi po6o'ru ra nsaenao4ii
3 npaBooxopoHHl4Ml4 opraHaMu denaprarureHTy 3 rrn'r?Hb oSopouHoi po6oru,
qnnilrnoro 3axl4cry ra esaeN,IoAii 3 npaBooxopoHHr4Mu oplaHaMn llorraecrKoi
o6nacuoi Aepx{aBHoi amlinicrpaqii ra 3arBep trurLr. yr\{oBr4 rrpoBeAeH}rr KoHKypcy Ha
sairuflTTs BaKaHTHoi noca4u Aepir{aBHoi clyN6rz xa'reropii ,,8" roJroBHoro
cneuianicra ei44iny 3 nI4TaHb B3aeMoAii s npanooxopoHnnMlr opraHaMn yrpasriHH,s
3 IIIaraHb o6opouuoi poSorra ra esaeNaoAii 3 flpaBooxopoHHHN{r4 opraHaMr4

lenapraueHTy 3 nI4TaHb o6opoHHoi poSorra, qunimHoro 3axucry ra nsaertao4ii s
rIpaBooxopoHHI{MI{ opraHaMrr llorrancrxoi o6nacuoi Aep}r(aBuoi a4uillicrpaqii,
AoAaerbcr.

2. Biaainy ynpaeniHHx nepcoHanoM Ta AoKyMer{ryBaHH-f, ynpaeniucrxoi
4ixnruocri (JIsx B.B.) ga6egne.rurr4 po3MiulenHx oroJroruer rHfl ra yMoB npoBeAeHH.fl
KoHKypcy ua zak:asrr.fl, BaKaHTHoi noca4Iz Aep)KaBHoi c,ryxr6u xareropii ,,B"
roJloBHoro cneuialicra eiAAiny s nI4TaHb n:ael,roAii 3 npaBooxopoHr{r4Mu opraHaMr,r
ynpanniHHx 3 rI4TaHb o6opouHoi po6o'ua ra esaeruro4ii 3 npaBooxopoHHrrMr{
opraHaMrr fenapraueHTy 3 nI4TaHb oSopouuoi po6orra, qunilr,noro 3axr4cry ra
nsaelroAii 3 npaBooxopoHHl4Mrr llomaecrroi oSlacuoi Aeplr(aBlroi a4uinicrpaqii
rrepe3 oco6wcrufr. xaSiHer Ha e4aHonay nopra:ri eaxaHcifr AeplraBHoi cnyNSN
HaqioHanbHoro areHTcrBa VxpaiHrz 3 rr4TaHb Aep)r(aBHoi c.nyl<6u ra rra ocfiqifiuouy
ne6-noprani [enapraMeHTy 3 rlr{TaFrb oSopounoi po6o'ru,r, qni:i.rrr,lrolo 3axr4cry ra
nsaerrao4ii 3 npaBooxopoHHrIMLI opraHaMr4 llorrancrxoi oSlauroi 4epx<aeuoi
a4uinicrpaqii.

,



3. KonrpoJlb 3a BI{KoHaHHxM HaKa3y 3aJrr4ruaro sa co6orc.

. :' Trur,r"racoso BuKoHyBarI o6oe'g:Kis

rurpeKropa ,{enapraueHry 3 rrrrraHb
- o6opomroi po6orz, qunilrHoro 3rxlrcry

TA B3aeMOAll 3 npaBOOXOpOHHr4MLr

opraHaMr o6nacHoi 4epNannoi //L\'t ,aaaiHicrpaqii r'- 
/.'BiTTopCTEEJUIHKO

,



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ тимчасово виконувача 

обов′язків директора Департаменту  

з питань  оборонної роботи,                                  

цивільного захисту та взаємодії 

з правоохоронними органами 

Полтавської обласної державної  

адміністрації                                                           

19.01.2022 № 8-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 Департаменту з питань оборонної роботи, 

цивільного та захисту та взаємодії з правоохоронними органами Полтавської 

обласної державної адміністрації 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1)  Здійснює координацію діяльності територіальних 

органів міністерств, інших місцевих органів 

виконавчої влади та правоохоронних органів з 

питань зміцнення законності і правопорядку, 

забезпечення громадської безпеки та громадського 

порядку, боротьби зі злочинністю, її організованими 

формами та сприяння у виконанні покладених на ці 

органи завдань; 

2)   Здійснює підготовку звітності та узагальнення 

інформації з питань, що належать до компетенції 

відділу; 

3)   Опрацьовує звернень громадян та депутатських 

запитів з питань, віднесених до компетенції відділу; 

4)   Розробляє та виконує, в межах компетенції, 

цільові і комплексні програми, а також виконує 

державні і регіональні програми з питань, що 

входять до повноважень відділу ; 

5)  Здійснює реалізацію заходів щодо посилення 

боротьби зі злочинністю, надання методичної і 

практичної допомоги з цих питань місцевим органам 

державної виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування; 

6)   Здійснює виконання заходів з правоохоронних 

питань, визначених розпорядженнями та 
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дорученнями голови Полтавської 

облдержадміністрації ; 

7)  Здійснює підготовку інформаційних та 

аналітичних матеріалів для спільних нарад, 

семінарів, конференцій, засідань тощо з питань у 

сфері запобігання і протидії злочинності та 

правопорушень, у тому числі за участю 

правоохоронних органів та громадськості; 

8)   Виконує інші обов’язків, визначені 

законодавством та/або дорученнями безпосереднього 

керівника в межах функцій і завдань, покладених на 

відділ. 

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; 
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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; 

4) копію Державного сертифіката про рівень 

володіння державною мовою (витяг з реєстру 

Державних сертифікатів про рівень володіння 

державною мовою), що підтверджує рівень 

володіння державною мовою, визначений 

Національною комісією зі стандартів державної 

мови 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 

Інформація для участі в конкурсі подається 

до 15:45   28 січня 2022 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 
 

01 лютого 2022 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 

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

e-mail: uns@adm-pl.gov.ua_ 
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конкурсу 

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 

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 роботи у своїй роботі; 

   здатний враховувати деталі при прийнятті 
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рішень. 

Професійні знання 

 

Вимога Компоненти вимоги 

 

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

„Про запобігання корупції”. 

2. Знання законодавства 

у сфері  

Закон України  „Про місцеві державні адміністрації”; 
Закон України „Про Національну поліцію”; 

Закон України „Про прокуратуру”; 

Закон України „Про судоустрій і статус суддів”; 

Закон України „Про Службу безпеки України”. 

 


