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IIpo oronorneHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TT51 
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Bi.n;rroBi,n;Ho .n;o cTarri 23 3aKoHy YKpa'iHH "IIpo .n;ep)KaBHY cny)K6y", rrocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iHH Bi.n; 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "IIpo 3a
TBep.n;)KeHH51 IIop51,n;Ky rrpoBe,n;eHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TT51 rroca.n; .n;ep)KaBHo'i 
CJiy)K6H": 

1. OronocHTH KOHKypc Ha 3aMH51TT51 BaKaHTHo'i rroca.n;H .n;ep)KaBHO'i cJiy)K6H 
KaTeropi'i "E" - HaqaJibHHKa yrrpaBJiiHH51 3 IIHTaHb QHBiJihHOrO 3aXHCTy HaCeJieHH51 
XMeJihHHU:hKo'i o6nacHo'i .n;ep)KaBHoi' a.n;MiHicTpau:ii'. 

2. 3aTBep,n;HTH YMOBH rrpoBe,n;eHH51 KOHKypcy Ha 3aMH51TT51 BaKaHTHOl IIOCa)J;H 
,n;ep)KaBHOl CJiy)K6H KaTeropi'i "n" - HaqaJibHHKa yrrpaBJiiHH51 3 IIHTaHb QHBiJihHOrO 
3aXHcry HaceneHAA XMeJihHHQhKO'i o6nacHo'i .n;ep)KaBHo'i a.n;MiHiCTPau:i'i (.n;o.n;aroThC51). 

3. Bi.n;.n;inaM 3 IIHTaHh rrepcoHany Ta Haropo.n; (IO. MaMqyp ), iHqlOpMau;iiiHo
KOMrr'IOTepHoro 3a6e3rreqeHH51 (B. IIacTepHaK) arrapaTy o6nacHo'i .n;ep)KaBHO'i a.n;Mi
HicTpau:i'i 3a6e3rreqHTH OIIpHJIIO)J;HeHH51 OrOJIOllieHH51 KOHKypcy Ha ocpiQiMHOMY Be6-
CaMTi o6n.n;ep)Ka,n;MiHicTPau:i'i Ta rrepe.n;aqy Qhoro po3rrop51.li;)KeHH51 Mi)KperioHaJih
HOMY yrrpaBJiiHHIO Hau:.n;ep)KcJiy)K6H y BiHHHQI>Kiii, )KHTOMHpCnKiii Ta XMeJihHHQh
Kiii 06JiaCT51X. 

4. KoHTponh 3a BHKOHaHH51M u:noro po3rrop51.li;)K~~~~mrraiO 3a co6oiO. 

[ OJIOBa a,n;MiHiCTpau;i'i( 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
04.02.2019 № 11/2019-р/к__ 

 
 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” – 

начальника управління з питань цивільного захисту населення Хмельницької 
обласної державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Забезпечує реалізацію державної політики у сфері 

цивільного захисту на території області; 
здійснює керівництво управлінням, несе персо-
нальну відповідальність за організацію та резуль-
тати його діяльності, сприяє створенню належних 
умов праці в управлінні; 
планує роботу управління, вносить пропозиції що-
до формування планів роботи облдержадміністрації; 
вживає заходів до удосконалення організації та 
підвищення ефективності роботи управління; 
звітує перед головою облдержадміністрації про 
виконання покладених на управління завдань та 
затверджених планів роботи; 
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях 
колегії питань, що належать до компетенції уп-
равління, та розробляє проекти відповідних рішень; 
представляє за дорученням керівництва облдерж-
адміністрації інтереси управління у взаємовідно-
синах з іншими структурними підрозділами обл-
держадміністрації, міністерствами, іншими централь-
ними органами виконавчої влади, органами місце-
вого самоврядування, підприємствами, установами 
та організаціями; 
здійснює інші повноваження, визначені законом 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 9000,0 грн., інші виплати – відпо-
відно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, необхід-
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначен-

ням основних мотивів щодо зайняття посади державної 
служби, до якої додається резюме у довільній формі. 
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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 пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. 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 
минулий рік. 

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати 
аліментів на утримання дитини, сукупнй розмір якої 
перевищує суму відповідних платежів за шість міся-
ців з дня пред’явлення виконавчого документа до 
примусового виконання. 

Термін подання документів до 20 лютого 2019 ро-
ку включно до 18 год. 15 хвилин. 

Документи приймаються за адресою:  
майдан Незалежності, 2, м. Хмельницький, 29005, 

каб. 211-212 
Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 27 лютого 2019 року о 10.00 
за адресою: майдан Незалежності, 2, 
м. Хмельницький, каб. 114  

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

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта Вища освіта за ступенем не нижче магістра  
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби кате-

горій “Б” чи “В” або досвід служби в органах міс-
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів-
них посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною 
мовою 

Вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
1 Уміння працювати з 

комп’ютером 
Володіння комп’ютером на рівні досвідченого ко-
ристувача; 
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel); 
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навички роботи з інформаційно-пошуковими систе-
мами в мережі Інтернет; 
знання сучасних технологій з електронного уряду-
вання 

2 Необхідні ділові якості Управління організацією і персоналом; 
впровадження змін; 
комунікація та взаємодія; 
орієнтованість на якість і результат 

3 Необхідні особистісні 
якості 

Лідерство; 
відповідальність; 
організованість; 
емоційна стабільність; 
навички самовдосконалення, саморозвитку і само-
освіти 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного службов-
ця відповідно до посадо-
вої інструкції (положення 
про структурний підроз-
діл) 

Кодекс цивільного захисту України, 
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”; 
“Про місцеве самоврядування в Україні”; 
“Про об’єкти підвищеної небезпеки”; 
“Про державну таємницю”; 
“Про регулювання містобудівної діяльності”; 
“Про гідрометеорологічну діяльність”; 
“Про захист населення від інфекційних хвороб”; 
“Про забезпечення санітарного та епідемічного бла-
гополуччя населення”; 
“Про екстрену медичну допомогу” 
постанови Кабінету Міністрів України: 
від 27.09.2017 № 733 “Про затвердження Положення 
про організацію оповіщення про загрозу виникнення 
або виникнення надзвичайних ситуацій та зв’язку у 
сфері цивільного захисту”; 
від 09.01.2014 р. № 11 “Про затвердження Поло-
ження про єдину державну систему цивільного за-
хисту”; 
від 11.03.2015 р. № 101 “Про затвердження типових 
положень про функціональну і територіальну підси-
стеми єдиної державної системи цивільного за-
хисту”; 
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від 26.06.2013 р. № 443 “Про затвердження Порядку 
підготовки до дій за призначенням органів управ-
ління та сил цивільного захисту”; 
від 26.01.2015 р. № 18 “Про Державну комісію з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки та надзвичай-
них ситуацій”; 
від 17.06.2015 р. № 409 “Про затвердження Типового 
положення про регіональну та місцеву комісію з пи-
тань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних 
ситуацій”; 
від 04.02.1999 р. № 140 “Про затвердження Порядку 
фінансування робіт із запобігання та ліквідації нас-
лідків надзвичайних ситуацій”; 
від 29.03.2002 р. № 415 “Про затвердження Порядку 
використання коштів резервного фонду бюджету”; 
від 15.02.2002 р. № 175 “Про затвердження Мето-
дики оцінки збитків від наслідків надзвичайних си-
туацій техногенного і природного характеру”; 
від 24.03.2004 р. № 368 “Про затвердження Порядку 
класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями”; 
від 30.10.2013 р. № 841 “Про затвердження Порядку 
проведення евакуації у разі загрози виникнення або 
виникнення надзвичайних ситуацій” 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації            О. Самолюк 
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