
yKPAiHA

КАМ, ЯНКА-Б УЗ ЬКА РАЙОННА ДЕРХtАВ НА АДМIНI СТРАtЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
n ;v6/a/ osftt

Про оzолоuлення конкурсу на
зайняmmя посаdц провidноzо
спецiаlliсmа секmору з пuплань

цuвiльноzо захuсmу районноi
d ер мс ав н oi adM i Hic mр а цii

Вiдповiдно до ст.ст. |9-25 Закону Украiни <Про o"p*,u""y службу.>>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.0З.2016 Ns246 uПро заТВеРДЖеННЯ

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державFIоi служби>:

1. оголосити конкурс на зайняття посади провiдного спецiаriiста сектору

з питань цивiльного захисту Кам'янка-Бузькоi районно1 деря<авноТ

адмiнiстраr:iТ.

2. Затвердити у\Iови проRед(егtгrя Kol{Kypcy на зайня,гтя пOсади

провiдного cl-teцia.ltic:Ta сектор}, з IlитаI{ь цilвiльного захисту Кам'яrIка-БузькоТ

районноi державноi адмiнiстрачi'i, що долаються.

3. Сектору роботи з персонilJIом апарату районноi державноТ

адмiнiстрацiТ (Н,Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-

сайтi районrrот державнот адмiнiстраuiт та передачу у Мiжрегiона-пьне

управлiнr-rя Flаllдер;ltслу,;кбlr }, Льtзlвсt,кiй та Закарпатськiй областях даного

РОЗПОРЯДЖеFlНЯ Та )'b]OiJ ГiPOir(-jjiel]it)I liОi iiiYi]CY.

4. i(orl itoi{зl:|l]iIil{ рс}зI1Oряд)ltенl{я залишаIо за собоtс).

Голова В.I.Кrrриличffi
Ё-\ ýЕ, / ý



вiд
Nуб

умови
прOведення конкурсу ца зайняття посади категорii <<В>> -

провiдного спецiалiета сектору з питань цивiльного захисту
Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацii

Загальнi умови

ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноi державноi адмiнiстрацiТ
2017 року

-т-"-_.--- !- здlиснення у межах cBolx повноважень
вбору, накопиченнrI, обробки i ана.гriзу

мови оплати працi

iгrrЬормrацiТ про стан техногенноi i
i]pi1 i.;I-)litloi без пеки;

- здiйснеrrr-rя iнформацiйного забезпечення

у сферl цивlJlьного захисту населення;

- забезпечеFttiя оповirцення керiвного
складу орr,алtitз управлirлня та сил районноi'
",iailKi]I i,ериторiальноi пiдсистеми сдиноi
;icjji{iaBIttll' сrtстеми цивiльного захисту.
JlacejielI}iя у разi заrрози або виI{икнення
ttа.ilзllи.tа йних ситуацi й ;

- i]едlеIIIля облiку захионих споруд, учасl,ь
), робот,i KoMiciT з питаI{ь tJизначе}tня Тх
, l,!tt

грн., надбавка за]

ранг державногоi

Йдоо_чЙ.iчriu,,,.uб.,iдlrrrх l;iя t,lлl;tllз;;цгt() ,цс) cTaTTi 25 ЗаконУ УrtРаТНИ ВiД

частi в KoнKypci. та cTptltt i'.ч пtlдlttlttя l (). i:.]()i5 M889-VIII <ПрО державI{У
C;i,r,.,i(б_rlll гa ilорядку проведенi{я ](онкурсу

it;i з;Liittlt,lTit IIоса,д держа,]I{оТ служби.
:Jатверд}i(еI{огo постановою Кабiнет,у"

Гйiнiстрiв УкраТни вiд 25.03.20lб JФ246 (iз

зьliнztмtlt). сlсоба, яка бажас взяти участь у
l.,.;;ilti,pci. гtоjlас до KoHKypoHoi KoMicir

i_,:li!rilti1,1l державноТ адмiнiстрачiТ TaKi

,li i.; 1,; i' \l С t J 
'I'}'l 

"

; ] itortiio ilitcilopTa громадянина YKpaTlrll;

t

..:.) i tl|i,л,itJву заяву про участь у KoHKypci iз
мотивiв дд4ltlЦн4г,4

обов'язки

;



,iосtlдl.t. до якоi додасться резюме у
ilolii,lbrriй формri;

З ) пttсьмову заяву, в якiй повiдомляс про те.
rцо до неТ FIe застосовуються заборони.
Bltзlta.lelli Llаст}Iною третьою або четвертоIо
,: гаL-l,i i Закону УкрЪТни кПро очиtцення
:"-Ir]Дi{)). Та rlаДае ЗГОДУ На ПРОХОДЖеННЯ

liсllезiрки та оприлюднення вiдомостей
1".,] ocoj}iI0 Hei вiдповiдно до зазначеного
Закоitу, або копiю дсlвiдки встановленоТ
t1,oilbI1.1 гlро результати такоТ перевiрки;
,i) ;<t-lttilcl (rtопiТ) документа (документiв) про
('C]i: I ,\ :

:,) ipllt,ilttt-,t посвiдчення атестацiТ щоllо
зi:lьilого володiння державною мовою (у

1,1rii подання документiв для участi у
:,.,эlltt,vpci t{ерез Сдиний портtLл вакансiЙ
,_l{,];-;il ilt]l!OT сirу,жби НАДС подаеться копiя
,] ii:,ог() ttосrзiдчення. а оригiна-lt обов'язково

i li.UU год. l з,|2.20I]).

:l1lсл'я]з",Iясться до проходження
; ес l;, tзаtltliя );

i: ) заповt-iегtу особову картку встановленогq
,;,lljj..]:

'; , .,.сli,rарацitо особи, уповFIовая<еноТ на]

l).l],:Jiial{tlri фi,нкlriй держави або мiсцевого
ij ;l:,i,JI]i]:,]д),]]aI I I Iя, за 20 1 б piK.

L,l;;oi. подання документiв l 5

i i-|":l]Iiлiii)}Iltx днiв з дня оприлюднення
,,l,,l,.-.:r,taцiT про проведення конкурсу (до

: :,;.,:.iltзlttlT а, 1,rtiHicTpaцii, м.Кам'янка-Бузька.
.,;,.t, l Iсза"lеiкностi, 27, каб.28

нкурсу

1 i год. 00 хв" |8,|2.20]11,

рiзвище, iм'я та по батьковi, номер Гр iiбинська Надiя Михайлiвна,

тел. (0З25 4)2З165,ефону та адреса електронноТ пошти
и, яка нада€j додатiiов\, iiiфорлrацilо з , 1:iilii: kaiilbliz kadry@ukr.tret.

питань проведення конкурсу

КвzLгliфiкаri iii ч i виN{оги I

IJ

Bl,Ta

вiд роботи

одitлtlя державl1oi0 il,{оL]ою

']1,Iца ocBiTa ступеня не

оа,liа-павра або бакалавра

б,:з влlл,tог до досвlду роботи

володiння державною мовою

нижче молодlхого

В имоглt [о кс i,,1IleTeLITHocTl



L] иr,t tlга

кlсне виKotlaHllit i lос,гаI]Jlei It{X
вдань
омандна та взас_рlсl,iiя
приЙнят,гя змiн
ехнlчн1 BMlHHr{

компе геt triii

Вlллtога

ня законодаIjст,I]а

нанllя сtlецlальt,!ого зaKotIoJal]c IlJa.
о лоts'язане iз завданням}t l,il

MicToM р_оботи державного
ужбовц-lr вiдгtовiдн с до поса;],оt]()Т

нстр},кцiТ ( I t o;t o;ltet tl]i.ч IIi]()

уктурlrий lriдi;озiti;i )

Керiвник апарату райдержадмiнiстраuii

компоненти вимоги

, l.fuitllця працювати з iнформацiею
]

ктивноТ динацiТ з iншими

l:,l j;lt;;t t]лiкористовувати комп'ютерне
,,l,].:,-l.,{llatltlя,|,а програмне забезпечення.
офiсну TexHi
вi;lповiдальгiiсть
.,lмiriня працювати

знання

компоненти вимоги

, ,:,:1,, i,,,,t"':1цlуuiТ Украi'ни: законiв
,_l.il,;: lri iptl дерх(авну службу>; кПро

, : ,,J:,,;i]:iti{ кt_lрупцii>, <Про Кабiнет
",.:lll1,1i;iB УкраiЪи>, uПро чентральнi
.,]i,:].jIrj l_}i.lконавчоi влади>, кПро
,,,:,,::1.1icгi;zrilrBiti послуги)), кГIро мiсцевi
.: ;]ii.1:,iill}lIi адмi1-1iстрацii>, кПро звернеrшя
] , :.!,i;iIi)). i<Ilpo доступ до публiчноТ

, ,",.,,1llцjJ:i. ,<Про засади запобiгання та
, _] :j.,,:' Лl:'-:tСРимiнацiТ в YKpaiHi>. uПро

,, . r. ]li],-lэl-1li;t рiвних прав та можливостей
] ::-_li : чо.lовiкiв>, КtrнвенцiТ про права

любов Височанська

.-_.--'

рtlфес1J

t",t,li1-1ня

]:iariH* Кодексу цивiльного захисту
)rtci,.aTHll


