УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В»
головного державного інспектора відділу державного нагляду в сфері гігієни праці
Управління з питань праці
Головного управління Держпраці у Луганській області (2 вакансії)
Загальні умови
Посадові
обов’язки
пов’язані
зі
здійсненням
державного нагляду (контролю) за факторами
виробничого середовища та виробничих операцій,
наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю
працівників; виконанням заходів щодо запобігання
виникненню професійних захворювань; дотриманням
вимог санітарних норм та правил; своєчасним
здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на
попередження шкідливої дії факторів виробничого
Посадові обов’язки
середовища і трудового процесу, збереження здоров’я
працівників; наявністю обов’язкових медичних оглядів
працівників; складання санітарно-гігієнічних умов праці
для подальшого визначення зв’язку захворювання з
умовами праці; проведення розслідувань обставин та
причин виникнення гострих і хронічних професійних
захворювань та отруєнь; моніторинг стану умов праці та
здоров’я працівників, що є складовою державного
соціально-гігієнічного моніторингу.
Посадовий оклад – 3274 грн., надбавка за вислугу років,
Умови оплати праці
надбавка за ранг державного службовця, за наявності
достатнього фонду оплати праці – премія.
Інформація про строковість чи
на постійній основі
безстроковість призначення на посаду
1. Копія паспорта громадянина України.
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів щодо зайняття посади державної
служби, 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 на оприлюднення відомостей стосовно неї
Перелік документів, необхідних для
відповідно до зазначеного Закону.
участі в конкурсі, та строк їх подання 4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6.Декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
2015 рік.
Строк подання документів: 15 календарних днів з дня
оприлюднення інформації про проведення конкурсу на
офіційному сайті Національного агентства України з
питань державної служби та Головного управління
Держпраці у Луганській області
з 21.12.2016 по 23.12.2016 о 10:00,
Дата, час і місце проведення конкурсу 93100, Луганська обл. м. Лисичанськ, вул.
Малиновського, буд.1А, каб. 100
Прізвище, ім’я та по батькові, номер Горячева Марія Сергіївна, тел. 06451(7-37-49),
телефону та адреса електронної пошти 06451(9-61-75), +380501824433

особи, яка надає додаткову інформацію personal-gudpl@ukr.net
з питань проведення конкурсу
Вимоги до професійної компетентності
І ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта
Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або
бакалавра
2 Досвід роботи
Без вимог
3 Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
ІІ СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ
1 Освіта
Вища медична освіта за напрямом підготовки
"Медицина",
спеціальністю
«Санітарія,
гігієна»,
«Медико-профілактична справа», кваліфікація «Лікаргігієніст». Спеціалізація за фахом «Гігієна праці»
(інтернатура, курси спеціалізації). Наявність сертифіката
лікаря-спеціаліста або посвідчення про присвоєння
(підтвердження)
другої,
першої
або
вищої
кваліфікаційної категорії зі спеціальності «Гігієна праці»
2 Знання законодавства
Конституція України, Закон України «Про державну
службу», Закон України «Про запобігання корупції»,
Законодавство України з питань гігієни праці, Кодекс
законів про працю України, «Про відпустки», «Про
державні соціальні стандарти та державні соціальні
гарантії», «Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», «Про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою
працездатності та витратами, зумовленими похованням»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 11 лютого
2015 р. № 96 «Про затвердження Положення про
Державну службу України з питань праці», інші закони
(нормативно-правові акти), акти Президента України,
Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України із
питань гігієни праці.
3 Професійні чи технічні знання
Розуміння законодавчих актів та вміння застосовувати їх
на практиці, швидко і точно орієнтуватися в реальних
ситуаціях, що потребують негайної правової оцінки,
вміти збирати інформацію, аналізувати факти та події;
вміти організовувати та планувати свою роботу.
4 Спеціальний досвід роботи
Без вимог
5 Знання сучасних інформаційних
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого
технологій
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point) або з альтернативним
пакетом Open Office. Навички роботи з інформаційнопошуковими системами в мережі Інтернет. Знання
сучасних технологій з електронного урядування.
6 Особистісні якості
1) аналітичні здібності, дисципліна і системність;
2) дипломатичність та гнучкість, вміння працювати в
команді;
3) незалежність та ініціативність;
4) вміння працювати в стресових ситуаціях;
5) вміння працювати з великими масивами інформації;
вирішувати комплексні завдання.

