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кАм,янкА-БузькА рМоtrнд шржАвнА Ад4IнIстршUI

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
аа zHC rrаоz с/r дэ //rfoa. кам,янка_Бузька
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Про оzололцення конкурсу на
,зайняmmя посаdа провiDноzо
спецiалiсmа секmору з пumань
цuвiльноzо захасmу районноi
d ер эtс а в н oi| аdлt i н i с mр а цii

Вiдповiдно до cT.cT.l9-25 Закону УкраiЪи пПро державну службу>>,
постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0з.20lб м246 <Про затвердження
Порядку проведенЕя конкурсу на зайняття посад державноI служби>>:

1, ОГОлосити конкурс на зайняття посади гrровiдного спецiалiста сектору
З ПИТаНъ цивiльного захисту Кам'янка-Бузькоi районноi лержавноi'
адмiнiстрацii.

2. Затвердити }rNIови проведеннrI конкурсу на зайняття посади
ПРОВiлrrого спецiа-гtiста сектору з питань цивiльного захисry Кам'янка-Бу:зькоТ
районноi державноТ адмiнiстрацiТ згiдно з додатком.

З. Сектору роботи з персон€lJIом апарату районноi державноТ
адмiнiстрацiТ (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-
сайтi районноi державноI адмiнiстрацiТ та передачу у Мiжрегiон€Lпьне

управлiнrш НацдержсJIужб, у Львiвсъкiй та Закарпатськiй областях даногс
розпорядженнrI та умов проведення конкурсу.

4. Ко нанням рOзпорядженнlI заJIишаю за собою.

Голова В.l.Кирилич
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Щодаток
до розпорядження голови
районноi державноi адмiнiстрацii
вiд 0ё "сtlСrп^rпаqа 2017 року
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умови
цроведення конкурсу на зайняття посади категорii (в>> -провiдного спецiалiста сектору з питань цивiльного захисry

кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiцiстрацiт

i обов'язки

мови оrrлати працi

lOopy, накопиченнlI, обробки i аналiзу
нформацii про стан техногенноТ ,]

lриродноТбезпеки; i

i

здiйснення iнформацiйного забезпечення]
сферi цивiльного захисту'ласеленнrI; 

i

забезпечення оповiщення керiвногоl

чмови

здiйонення у межах cBoik повноважен

органiв управлiння та сил районноr1'
нки терrа,горiальноТ пiдсистеми едино{

лвноi системи цивiльного захисту.l
eHHlI у разi загрози або виникнення,

l

вичайних ситуацiй;
]веденшI облiку захисних споруд, участьi

роботi KoMicii з питань визначення ц

вий оклад - 2649,00 грн., надбавка
слуry poKiB, надбавка за ранг державtlогоi

нформацiя про cTpoKoBicTb чи наченнlI строкове
BicTb призначенIuI на посаду

lрелiк документiв, необхiдних для вiдно до cTaTTi 25 Закону УкраТни вiдi
acTi в KoнKypci, та строк ik подання l0.|2.2a15 .hlb889-VIII <Про державнуi

,ужбу> та Порядку проведеннlI KoнKypcyi
а зайrrяття посад державнOТ служби,l
1твердженого постановою Кабiнету,
ДiHicTpiB Украihи вiд 25.03.2016 Ns246 (iзi

мiнамЙ), о.оЪu, яка бажае взяти you.ru у]

нноТ державноТ адмiнiстрацiI TaKii
]

копirо паспорта {ромадянина УкраiЪи; 
r

зtulву про участь у KoHKypci iзi

осlIовних мотивiв для зайняrтяi

1)

п'исьмову
,ченням

)
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liльного володiння державною мовою ('
lазi поданшI докумеrrгiв для участi y|

:oHKypci через Сдиний портitл BaKaHci{
1ержавноТ служби НАДС подаеться копi.q
акого посвiдчення) а оригiнал обов'язково]
ред'являеться до .rро"од*."r"]

) заповнену особову картку встановленOг{
.]

l
)

]) декrrарацiю особи, уповноваженоi на]

KoHaH}uI функцiй держави або мiсцевогd
оврядуваннrI, за 2016 piK.

]

l

t5i
(t}лендарних днlв з дня оrrрилюдненнЯ
нформацii про проведеннrI конкурсу (до

iсце, час та дата початку IцоведеннrI
ц99:ч.?Чtll ____ ,

1 1 год. 00 хв. 28.1 1 .2017 ,

tзвище, lм-я та по oaTbкoBl, номер
ефону та адреса електронноТ пошти

ИЩе, lM по батьковi,

(03254)2з165,

инська Надiя Михайлiвна,

оби, яка надае додаткову iнформацiю з
il: kambuz_kadry@ukr.net.ь проведення конкурсу

Ква-пiфiкацiйнi вимоги

ща ocBiTa ступенrI не нижче молодшо
або бакаrrавра

вимог до досвiду роботи

одiння державною мовою iльне володiння державною мовою

Професiйна компетентнiсть

Вимога Компоненти виN{оги

формi;

) письмову заяву, в якiй повiдомля€ про
до неТ не застосовуються

частиЕою третьою або
1 Закону УкраТни <Про
та надае згоду на

та оприлюднення
неi вiдповiдно до зазначеногоl

або копiю довiдки встановленоi]
про результати такоi перевiрки;

засiдань Кам'янка-БузькоТ

27, каб.28

) копiю (копii) докумеrrга (документiв) прd
cBiTy; 

l

) оригiна-п посвiдчення атестацii *oool



1 якiсне виконаннrI поставлецих
завдань

BMrHHr[ працювати з iпформацiею

2. Командна робота та взасмодiя вмiння ефективноi координацiТ з iншими
здqтнiсть приймати змiни та змiнюватись
BMIHH.II використовувати комп'ютерне
обладнання та про|рамне забезпеченнJI,
офiсну TexHiKv

з. Сприйняття змiн
4. Iехнiчнi вмiння

5. Особистiснi компетенцiТ вlдповlдЕLльнlсть
вмiння працювати в стресових оитчаrriях

1.

Вимога

законодавства

1",* i

----]Компоненти вимоги 
i

УкраiЪи uПро державну службу>; uПро 
l

запобiгання корупцiЬ>, <Про Кабiнет i

MiHicTpiB УкраiЪи>, <Про ltентра.пьнi 
]

органи виконавчоТ влади)), <Про 1

адмiнiстративнi послуги), <Про мiсцевi ]

державнi адмiнiстрацiТ>, <Про з"ер"е""" i

|ромадян), <Про достяI до публiчноi 
1

iнформацii)>, <Про засади запобiгаriня та 
i

протидii дискримiнацii в YKpaiHi>, <lфоl
забезпечення рiвних прав та можливоотей l

жiнок i чоловiкiв>>, Конвенцii пtlо права iро права
осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного коде
УкраiЪи та Податкового кодексу YKpail

кс
lи

наншI спецiа-пьного законодавства,
llов'язане iз завданнями та

MicToM роботlr державного
вця вiдповiдно до посадовоi

нструкцii (положення про
ктурний пiдроздiл)

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацii

Знання Кодексу цивiльного
УкраiЪи

захисту

любов Височанська

Професi

2.


