


                                                                                                                                        Додаток  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника управління  
з  питань цивільного захисту    
населення Хмельницької ОДА           
від «26» червня 2019 року  № 9н  

              
                                                   

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

заступника начальника управління – начальника відділу реагування на надзвичайні ситуації 
та підготовки органів управління Управління з питань цивільного захисту населення 

Хмельницької обласної державної адміністрації 
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  

1.  Забезпечує розроблення і здійснення заходів щодо 
удосконалення організації цивільного захисту, планування 
основних заходів, запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій, реагування на них, ліквідації їх наслідків, захисту та 
життєзабезпечення постраждалого населення. 

2. Готує пропозиції до проектів державних і обласних 
програм, нормативно  правових документів щодо удосконалення 
організації цивільного захисту, запобігання виникненню 
надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.  

3. Готує пропозиції щодо включення до проекту обласного 
бюджету витрат на розвиток і функціонування органів управління 
та сил обласної підсистеми цивільного захисту, системи зв'язку та 
централізованого оповіщення, здійснення  заходів  щодо  захисту 
населення і територій від надзвичайних ситуацій, ліквідації їх 
наслідків. 

4. Готує пропозиції щодо утворення та складу спеціальних 
комісій з ліквідації надзвичайних ситуацій, бере участь у їх 
роботі. 

5. Бере участь у проведенні аналізу та розслідуванні 
причин виникнення надзвичайних ситуацій. 

6. Безпосередньо відповідає за своєчасність планування 
заходів територіальної підсистеми  Єдиної державної системи 
цивільного захисту щодо запобігання виникненню надзвичайних 
ситуацій та ліквідації їх наслідків. 

7. Бере участь у межах своїх повноважень у виконанні 
завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності 
області. 

8. Бере участь в організації та проведенні перевірки 
готовності органів управління, комунальних аварійно-
рятувальних служб та сил територіальної підсистеми цивільного 
захисту до виконання покладених на них завдань та  реагування 
на надзвичайні ситуації. 

9. Забезпечує в межах своїх повноважень реалізацію 
державної політики стосовно державної таємниці та здійснює 
контроль за її збереженням в структурних підрозділах управління. 

10. Бере участь в організації роботи із забезпечення 
готовності системи зв'язку та централізованого оповіщення. 

11. Очолює мобільну оперативну групу комісії з питань 
ТЕБ та НС облдержадміністрації. 

12. Забезпечує постійний контроль за плануванням заходів 



цивільного захисту з питань створення та діяльності місцевих 
ланок територіальної підсистеми цивільного захисту. 

13. Забезпечує здійснення заходів щодо накопичення, 
використання регіонального та місцевих матеріальних резервів 
для ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 
характеру. 

14. Забезпечує здійснення заходів із контролю за 
використанням коштів резервних фондів обласного та місцевих 
бюджетів. 

15. Контролює несення служби відділом оперативного 
чергування, забезпечення централізованого оповіщення та зв’язку. 
Здійснює перевірки організації  служби в нічний час, вихідні та 
святкові дні. 

16. Відповідає за організацію протипожежного стану 
приміщень управління, вимагає дотримання вимог з охорони 
праці від підлеглих. 

17. Здійснює контроль за виконанням посадових інструкцій 
всіх працівників управління. 

18. У межах наданих повноважень планує, регулює та 
контролює ефективну взаємодію управління з іншими 
зацікавленими підрозділами органів державної влади, 
громадськими об’єднаннями та науковими організаціями при 
розв’язанні питань, що стосується діяльності управління. 

19. Виконує доручення керівництва, готує доповідні 
записки, проекти наказів та розпоряджень з питань, що 
стосуються його компетенції. 

20. Подає пропозиції начальнику управління про 
призначення на посади, звільнення з  посад та переміщення 
працівників управління, своєчасного заміщення вакансій, 
заохочення, накладання стягнень та інші питання службової 
діяльності. 

21. Здійснює інші завдання, що доручаються. 
 

Умови оплати праці  
посадовий оклад – 8490 грн., інші виплати відповідно до 
законодавства України.

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 
 

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 за формою 
згідно з додатком 2, 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 оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою ( у разі подання документів для участі у 
конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС 
подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково 
пред’являється до проходження тестування. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 



держави або місцевого самоврядування, за 2018рік 
8.Заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на 
утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму 
відповідних платежів за шість місяців з дгня пред’явлення 
виконавчого документа до примусового виконанн, за формою 
згідно з додатком 2.1 
Термін подання документів: до 12 липня 2019 року 
17 год.00 хв включно. 
Документи приймаються за адресою: 
29005, м.Хмельницький, майдан Незалежності, Будинок рад, 
Управління з питань цивільного захисту населення. Кабінет №2

Місце, час та  дата 
початку проведення 
конкурсу 

Конкурс буде проведено 17липня 2019 року, з 10.00 до 16.00 
за адресою: м. Хмельницький, майдан Незалежності,  
Будинок Рад, Управління з питань цивільного захисту населення

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

Савицька Олена Миколаївна 
тел. (0382) 65-58-37 
umns@аdm-km.gov.ua  

 

 Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта вища, не нижче ступеня магістра 

2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби 
категорій "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

3. Володіння мовами вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з комп’ютером Володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача; 
Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Offise 
(Word,Excel); 
Навички роботи з інформаційно – пошуковими 
системами в мережі Інтернет; 
Знання сучасних технологій з електронного 
урядування. .

2. Необхідні ділові якості 1) аналітичні здібності; 
2) навички управління; 
3) лідерські якості; 
4) організаторські здібності; 
5) стресостійкість; 
6) вміння визначати пріоритети 
7) вміння аргументовано доводити власну точку 

зору; 
8) уміння працювати в команді. 



3. Необхідні особистісні якості 1) відповідальність; 
2) інноваційність; 
3) дисциплінованість; 
4) ініціативність; 
5) емоційна стабільність; 

6) комунікабельність

 
Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Конституція України  
Закони України:  
“Про державну службу” 
“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) 

Закони України: 
“Про державну таємницю” 
 “Про інформацію” 
 “Про доступ до публічної інформації” 
Звід відомостей, що становлять державну таємницю
Наказ СБУ від 26.09.2015 № 630 “Про затвердження 
форм звітів про стан забезпечення охорони державної 
таємниці та інструкцій щодо порядку їх оформлення і 
подання”; 
Кодекс цивільного захисту України;  
Загальні правила етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого самоврядування, 
затверджені наказом НАДС від 05.08.2016 № 158, 
зареєстрованим у Мін’юсті 31.08.2016 за № 1203/29333 
постанова Кабінету Міністрів України від 9 січня 
2014 року № 11 “Про затвердження Положення про 
єдину державну систему цивільного захисту”; 
4)наказ №658 від 06.08.2018 року «Про 
затвердження Класифікаційних ознак надзвичайних 
ситуацій»; 
5)постанова КМУ Від 24.03.2004 року №368 «Про 
затвердження Порядку класифікації надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру за 
їх рівнями»; 
6)національний класифікатор ДК 019:2010 
«Класифікатор надзвичайних ситуацій», 
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