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ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ начальника управління
з питань надзвичайних ситуацій
Миколаївської обласної
державної адміністрації
від 27.03.2017 року № 15

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії „В”провідного спеціаліста відділу цивільного захисту управління з питань надзвичайних
ситуацій Миколаївської облдержадміністрації Миколаївської області
( м. Миколаїв, вул. 10 Слобідська 2)
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки

1. Відповідає за вжиття заходів щодо:
- оцінки радіаційної і хімічної обстановки, організації
і здійснення дозиметричного і хімічного контролю,
розробки та запровадження типових режимів
радіаційного захисту;
- використання засобів колективного захисту, засобів
індивідуального захисту, приладів радіаційної та
хімічної розвідки, дозиметричного і хімічного
контролю
аварійно-рятувальними
службами,
формуваннями та спеціалізованими службами
цивільного захисту, які беруть участь у проведенні
аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт,
гасінні пожеж в осередках ураження радіаційно і
хімічно небезпечних об’єктів та населення, яке
проживає у зонах небезпечного забруднення;
- своєчасного надання допомоги постраждалим та
проведення їх лікування;
- забезпечення епідемічного благополуччя в районах
НС; своєчасного виявлення чинників біологічного
зараження, залежно від їх виду і ступені ураження;
проведення
комплексу
адміністративногосподарських,
режимно-обмежувальних
і
спеціальних протиепідемічних та медичних заходів.
2. Здійснює:
- планування заходів радіаційного та хімічного
захисту (далі – РХЗ) населення і територій від
надзвичайних ситуацій (далі – НС);
- розробку проектів обласних програм щодо
забезпечення населення і особового складу
невоєнізованих формувань засобами РХЗ;
- облік наявності, стану радіаційно і хімічно
небезпечних об’єктів, трубопроводів, які перекачують
НХР, аналізує можливі наслідки аварій на них;
організацію
проведення
інвентаризації
радіоактивних відходів та джерел іонізуючого
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Умови оплати праці
Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду
Перелік документів
необхідних для участі
у конкурсі, та строк їх
подання

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

випромінювання;
організацію
взаємодії
органів
місцевого
самоврядування, місцевих органів виконавчої влади
та юридичних осіб, які провадять діяльність у сфері
використання ядерної енергії та у разі виявлення
радіоактивних матеріалів у незаконному обігу в
області;
- оперативний облік розрахунків сил та засобів
Державної санітарно-епідеміологічної служби на
території області для забезпечення реагування та
ліквідації наслідків НС, пов’язаних з біологічними,
хімічними та радіаційними чинниками
Посадовий оклад 3352 грн., надбавка за вислугу років,
надбавка за ранг державного службовця, за наявності
достатнього фонду оплати праці – премія
Безстроково
1) копія паспорта громадянина України;
2)письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів до зайняття посади державної
служби, до якої додається резюме у довільній формі;
3) письмова заява, 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 оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або
копію довідки встановленої форми про результати
такої перевірки;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування,
за 2016 рік (декларація подається шляхом заповнення
на веб-сайті „Національне агентство з питань
запобігання корупції”, www.nazk.gov.ua)
Строк подання документів: 15 календарних днів
з дня оприлюднення інформації про проведення
конкурсу на офіційному сайті Національного
агентства з питань державної служби України
19.04.2017, о 10 годині;
54058, м. Миколаїв, вул. 10 Слобідська 2;
управління з питань надзвичайних ситуацій
Миколаївської обласної державної адміністрації
Селіванова
Інна
Вадимівна,
0512-24-22-23,
mns@mykolayiv-oda.gov.ua
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проведення конкурсу
ВИМОГИ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ
ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра

2
3

Досвід роботи

не потребує

Володіння державною
мовою

вільне володіння державною мовою
СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ

1

Освіта

вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра, відповідного професійного спрямування

2

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Кодекс цивільного захисту України ;
3) Закон України «Про державну службу»;
4) Закон України «Про запобігання корупції»;
5)Закон
України
„Про
місцеві
державні
адміністрації”;
6) Закон України „Про державну таємницю”;
7) основи ведення діловодства;
8) основи трудового законодавства
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Професійні чи технічні
знання

знання актів законодавства з питань радіаційного,
хімічного та біологічного захисту, уміння працювати
з нормативно-правовими документами
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Спеціальний досвід
роботи

досвід роботи на посадах на державній службі, службі
в органах місцевого самоврядування, інших сферах
управління державного або приватного сектора у сфері

цивільного захисту з питань радіаційного, хімічного
та біологічного захисту
5

Знання сучасних
інформаційних
технологій

володіння
комп’ютером
на
рівні
користувача;
досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office
(Word, Excel, Power Point); навички роботи з
інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет
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Особисті якості

відповідальність;
вміння

організовувати

та

планувати

системність і самостійність в роботі;
вміння працювати в стресових ситуаціях

свою

роботу;

