Додаток 2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Департаменту з питань
виконання кримінальних покарань
від 15.04.2021 № 88/ОД-21
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» – головного спеціаліста
відділу контролю діяльності виробничих підрозділів Управління координації виробничої діяльності
Департаменту з питань виконання кримінальних покарань (2 посади)
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Загальні умови
Здійснення контролю за плануванням роботи виробничими підрозділами установ виконання
покарань.
Забезпечення належного опрацювання та внесення за наявності пропозицій щодо затвердження
виробничих програм майстерень установ виконання покарань.
Координація виконання виробничих програм майстерень установ виконання покарань, аналіз і
підготовка в межах своєї компетенції пропозицій щодо підвищення ефективності їх виробничої
діяльності.
Систематичне здійснення аналізу щодо стану залучення засуджених до суспільно корисної праці.
Розроблення та координація вжиття заходів, спрямованих на підвищення ефективності та
оптимізації виробничих процесів, а також збільшення кількості засуджених, залучених до суспільно
корисної праці.
Підготовка пропозицій щодо створення, реорганізації, ліквідації виробничих підрозділів установ
виконання покарань.
Надання методологічної та консультаційної допомоги виробничим підрозділам установ виконання
покарань з питань, пов'язаних із веденням виробничої діяльності, в межах компетенції відділу.
Залучення до перевірок діяльності виробничих підрозділів установ виконання покарань, а також
підприємств установ виконання покарань (у разі необхідності).
Організація роботи з розгляду та надання інформації на звернення громадян, запитів і звернень
народних депутатів України, листів підприємств, організацій, звернень засуджених, що належить до
компетенції відділу.
Виконання інших доручень безпосереднього керівника в межах компетенції відділу.
- посадовий оклад – 5500 грн;
- надбавки та доплати 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 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
(із змінами)
Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на посаду
Перелік інформації, необхідної для
участі в конкурсі, та строк її подання

Безстрокове призначення на посаду
1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади за формою згідно
з додатком 2,
2. Резюме за формою згідно з додатком 21, 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. 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
на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація подається через Єдиний портал вакансій державної служби
з 15 квітня 2021 року до 17.00 години 22 квітня 2021 року

Додаткові (необов’язкові) документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державної служби

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткову інформацію, яка
підтверджує відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування,
досвіду роботи, професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові
публікації тощо)
Дата і час початку проведення
28 квітня 2021 року о 09 годині 00 хвилин - тестування проводиться дистанційно шляхом
тестування кандидатів. Місце або спосіб використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному
проведення тестування.
порталі вакансій державної служби
Місце або спосіб проведення співбесіди
(із зазначенням електронної платформи
для комунікації дистанційно)

співбесіда проводиться дистанційно з використанням програми ZOOM

Прізвище, ім’я та по батькові, номер
телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію
з питань проведення конкурсу
Освіта
1
2
3
4

Досвід роботи
Володіння державною мовою
Володіння іноземною мовою
Вимога

1

Робота з
великими масивами інформації

2

Аналітичні здібності

3

Обґрунтування власної позиції

1

Вимога
Знання законодавства

2

Знання законодавства у сфері

Свербута Жанна Василівна,
(097) 674-05-85,
depart_pvkp@ukr.net
Кваліфікаційні вимоги
вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра у галузі знань «Право»,
«Управління та адміністрування», «Механічна інженерія», «Виробництво та технології», «Аграрні науки
та продовольство», «Соціальні та поведінкові науки», «Економіка»
не потребує
вільне володіння державною мовою
не потребує
Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- вміння систематизувати великий масив інформації;
- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані висновки
- здатність до логічного мислення, узагальнення, конкретизації, розкладання складних питань на
складові, виділяти головне від другорядного, виявляти закономірності;
- вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки;
- вміння аналізувати інформацію та робити висновки, критично оцінювати ситуації, прогнозувати та
робити власні умовиводи
- здатність правильно розставляти акценти та аргументувати позицію;
- вміння правильно формулювати тези;
- вміння використовувати прийоми, методи порівняння і узагальнення, доведення аргументів
прикладами
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
Закону України “Про державну службу”;
Закону України “Про запобігання корупції” та іншого законодавства
Знання:
Господарського, Цивільного, Кримінально-виконавчого та інших кодексів України,
Інших нормативно-правових актів у сфері економіки, маркетингу, менеджменту, виробництва та
технологій, аграрних наук та продовольства, діяльності органів, установ виконання покарань, слідчих
ізоляторів Державної кримінально-виконавчої служби України.

