ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
державної адміністрації
16.06.2021 № 73-р
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади
державної служби категорії „Б” – завідувача сектору оборонної
роботи апарату Закарпатської обласної державної адміністрації
Посадові обов’язки

Загальні умови
1. Забезпечує ефективне виконання заходів у
сфері оборонної роботи на території області.
2. Розробляє проекти розпоряджень голови
обласної державної адміністрації з питань
оборонної роботи.
3. У межах повноважень бере участь у
проведенні заходів територіальної оборони
області.
4. Готує і доводить до структурних
підрозділів облдержадміністрації вказівки
щодо виконання актів з питань оборонної
роботи.
5. Здійснює контроль за організацією
військового обліку і підготовкою громадян
України до військової служби, в тому числі
допризовної підготовки молоді, підготовки
призовників
з
військово-технічних
спеціальностей та військово-патріотичного
виховання.
6. Бере участь у забезпечені проведення
приписки і призову громадян на строкову
військову службу та військовозобов’язаних на
навчальні (або перевірочні) і спеціальні збори
під час мобілізації. Проводить аналіз стану
роботи щодо приписки, призову на строкову
військову службу та військову службу за
контрактом.
7. Сприяє взаємодії облдержадміністрації, у
сфері повноважень, віднесених до її
компетенції, з військовими формуваннями
Збройних Сил України, розташованими на
території області.
8. Забезпечує
додержання
режиму
секретності під час здійснення заходів
оборонної роботи у межах повноважень.
9. Несе персональну відповідальність перед

головою облдержадміністрації за виконання
покладених на сектор завдань.
Здійснює інші повноваження, визначені
законодавством у межах компетенції.
Умови оплати праці

посадовий оклад – 7600 грн.
надбавки, доплати та премії та компенсації
відповідно до статті 52 Закону України „Про
державну службу”;
надбавка до посадового окладу за ранг
державного
службовця
відповідно
до
постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017
№ 15 „Питання оплати праці
працівників державних органів”(із змінами)
Інформація про строко- безстроково
вість чи безстроковість
призначення на посаду строк призначення особи, яка досягла 65річного віку, становить один рік з правом
повторного призначення без обов’язкового
проведення конкурсу щороку
Перелік
інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її
подання

1) Заяву про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів щодо зайняття посади за
формою згідно з додатком 2 Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад
державної служби, затвердженого Постановою
Кабінету Міністрів України від
25
березня 2016 року № 246 (із змінами);
2) Резюме за формою згідно з додатком 2 1 , 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 у відповідній сфері,
визначеній в умовах конкурсу, та на керівних
посадах (за наявності відповідних вимог);
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.

Додаткові
(необов’язкові)
документи
Дата і час початку
проведення
тестування
кандидатів.
Місце або спосіб
проведення
тестування.
Місце або спосіб
проведення
співбесіди (із
зазначенням
електронної
платформи для
комунікації
дистанційно)

Інформація приймається до 17 год. 00 хв.
24 червня 2021 року
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до
Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державної служби
29 червня 2021 року 10 год. 00 хв.

Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 4
(проведення
тестування
за
фізичної
присутності кандидатів)
Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна, 4
(проведення
співбесіди
за
фізичної
присутності кандидатів)

Закарпатська обл., м. Ужгород, пл. Народна , 4
(проведення
співбесіди
за
фізичної
присутності кандидатів)

Місце
або
спосіб
проведення співбесіди
з метою визначення
суб’єктом призначення
або
керівником
державної
служби
переможця
(переможців) конкурсу
(із
зазначенням
електронної платформи
для
комунікації
дистанційно)
Прізвище, ім’я
батькові,
телефону та
електронної
особи,
яка

та по Скоблей Тетяна Янівна
номер (0312) 696061
адреса e-mail: konkurs@carpathia.gov.ua
пошти
надає

додаткову інформацію
з питань проведення
конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
Освіта
Вища освіта, не нижче ступеня магістра
Досвід роботи
Досвід роботи на посадах державної служби
категорії „Б” чи „В” або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років
Володіння державною Вільне володіння державною мовою
мовою
Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
1
здатність визначати напрям та формувати
. Стратегічне
відповідні плани розвитку
управління
2
.

Прийняття
ефективних
рішень

3 Ефективність
. координації з
іншими
4 Відповідальність
.

Вимога
1 Знання
. законодавства

2 Знання
. законодавства
у сфері

здатність приймати
рішення;
аналіз альтернатив

вчасні

та

виважені

здатність до об’єднання та систематизації
спільних зусиль
усвідомлення рівня відповідальності під час
підготовки і прийняття рішень, готовність
нести відповідальність за можливі наслідки
реалізації таких рішень
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України
Закону України „Про державну службу”
Закону України „Про запобігання корупції”
та іншого законодавства України
Знання:
Закону України „Про оборону”
Закону України „Про військовий обов’язок і
військову службу”
Закону України „Про мобілізацію та
мобілізаційну підготовку”

