ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом
виконуючого
обов’язки
директора
Департаменту з питань цивільного захисту, оборонної
роботи та взаємодії правоохоронними органами
Одеської обласної державної адміністрації
від 18.06.2018 № 46 о/с
Умови проведення конкурсу
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу оборонної роботи
управління оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними органами Департаменту
з питань цивільного захисту, оборонної роботи та взаємодії з правоохоронними
органами Одеської обласної державної адміністрації
(65032, м. Одеса, проспект Шевченка, 4)
Загальні умови
Посадові обов’язки

1)
здійснює
контроль
щодо
виконання
законодавства про військовий обов'язок посадовими
особами
і
громадянами,
підприємствами,
установами і організаціями відповідно до Закону
України «Про військовий обов’язок і військову
службу»;
2) у межах повноважень бере участь у проведенні
заходів територіальної оборони Одеської області;
3) бере участь у реалізації державної політики у
сфері соціальної адаптації військовослужбовців,
звільнених у запас або відставку та конверсії
колишніх військових об’єктів;
4) сприяє вирішенню питань щодо надання
шефської допомоги військовим формуванням,
утвореним відповідно до чинного законодавства
України та розташованим на території області та
виконанню вимог Закону України "Про державні
гарантії соціального захисту військовослужбовців,
які звільняються із служби у зв'язку з
реформуванням Збройних сил України, та членів їх
сімей";
5) надає методичну та консультаційну допомогу з
питань дотримання законодавства у оборонній
сфері;
6) організує взаємодію з керівним складом
військових формувань, що дислокуються на
території Одеської області.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 4800 грн.;
2) надбавка за вислугу років на державній службі на
рівні 3 відсотків посадового окладу державного
службовця за кожний календарний рік стажу
державної служби, але не більше 50 відсотків
посадового окладу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг —
відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 18 січня 2017 року № 15 “ Питання
оплати праці працівників державних органів”;

Інформація про строковість
безстроковість
призначення
посаду

4) інші доплати та премії відповідно до статті 52
Закону України “Про державну службу”;
5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки
за інтенсивність праці та надбавки за виконання
особливо важливої роботи відповідно до Положення
про застосування стимулюючих виплат державним
службовцям, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.
чи Безстрокове призначення на посаду.
на

Перелік документів, необхідних для
участі в конкурсі, та строк їх
подання

1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо зайняття
посади державної служби, до якої додається резюме
у довільній формі.
3. Письмова заява, 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.
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
2017 рік (надається у вигляді роздрукованого
примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).
Кандидати можуть подавати додаткові документи
стосовно
досвіду
роботи,
професійної
компетентності і репутації (характеристики,
рекомендації, наукові публікації та інші).
Строк подання документів - 15 календарних днів
з дня оприлюднення оголошення про проведення
конкурсу. Документи приймаються за адресою:
м. Одеса, проспект Шевченка, 4, каб. №665 до 18.00
02 липня 2018 року.

Місце, час та дата
проведення конкурсу

початку

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

Конкурс буде проведений 05 липня 2018 року о
10.00 за адресою: м. Одеса, проспект Шевченка, 4,
каб. 664
Разінець Юлія Анатоліївна
тел. (048) 71-89-421
upr__chs@odessa.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

Вища освіта за ступенем не нижче молодшого
бакалавра або бакалавра.

2.

Досвід роботи

Не потребує.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентність
Вимога

Компоненти вимоги

1.

Уміння
працювати
комп’ютером

з

Досвіт роботи з офісним пакетом Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point). Навички роботи з
інформаційно-пошуковими системами в мережі
Інтернет.

2.

Необхідні ділові якості

Аналітичні здібності, лідерські якості, вміння
визначати
пріоритети,
навички
контролю,
організаторські здібності, оперативність, уміння
дотримуватись субординації, уміння працювати в
команді, надавати зворотній зв'язок.

3.

Необхідні особистісні якості

Відповідальність, дисциплінованість, тактовність,
надійність, чесність, порядність, комунікабельність
повага до інших, вміння працювати у стресових
ситуаціях.
Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Знання законодавства

Конституція України;
Закон України «Про державну службу»;
Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання
спеціального
законодавства, що пов’язане із
завданнями та змістом роботи
державного
службовця
відповідно
до
посадової
інструкції (положення про
структурний підрозділ)

Закон України від 04.04.2006 № 3597-IV
«Про військовий обов’язок і військову службу»;
Закон України від 20.12.1991 № 2011-XII
«Про
соціальний
і
правовий
захист
військовослужбовців та членів їх сімей»;
Закон України від 06.12.1991
«Про оборону України»;

№

1932-XII

Указ Президента України від 23.09.2016 № 406
«Про Положення про територіальну оборону
України»;
Постанова Кабінету Міністрів України від
07.12.2016 № 921 «Про затвердження Порядку
організації та ведення військового обліку
призовників і військовозобов’язаних».

______________________

