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Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14.07. 2017  № 588

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади провідного спеціаліста відділу автоматизації та супроводу управління персонально-довідкової та дактилоскопічної інформації Департаменту інформаційних технологій МВС України
 
ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки
- формування, ведення, підтримка в актуальному стані централізованого електронного персонально-довідкового обліку єдиної інформаційної системи МВС України;
- надання відомостей про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України територіальним сервісним центрам МВС; 
- опрацювання запитів щодо перевірки осіб за даними персонально-довідкового обліку;
- надання відповідей про відсутність або наявність судимості за даними персонально-довідкової картотеки відповідно до вказаної підстави перевірки;
- опрацювання запитів та звернень народних депутатів України, правоохоронних органів, судів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, фізичних та юридичних осіб, підготовка відповідей на них
Умови оплати праці
- посадовий оклад –  4600  грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду
- на постійній основі 
Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання
- копія паспорта громадянина України;
- письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади державної служби за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016     № 246, до якої додається резюме у довільній формі;
- 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 або копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки;
- копія (копії) документа (документів) про освіту з додатком (додатками);
- заповнена особова картка державного службовця встановленого зразка, затвердженого наказом Національного агентства України з питань державної служби від 05.08.2016  № 156;
- посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (постанова Кабінету Міністрів України від 26.04.2017 № 301);
- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік
Документи для участі в конкурсі приймаються до   17 год. 00 хв. 03 серпня 2017 року
Дата, час і місце проведення конкурсу
8, 9 серпня 2017 року о 10.00, за адресою: м. Київ, вул. Богомольця, 10, контактний телефон:            (044) 254-91-35
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу
- Буланець Любов Леонідівна, (044) 254-73-42, lbulanets@mvs.gov.u


Вимоги до професійної компетентності


І

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ
1
Освіта
вища

Ступінь вищої освіти
молодший бакалавр або бакалавр
2
Стаж роботи (тривалість у роках, у тому числі на посадах певної категорії)
не потребує
3
Володіння мовами
вільне володіння державною мовою

ІІ

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ


1
Знання законодавства
Конституції України, Законів України: «Про державну службу», «Про запобігання корупції», «Про очищення влади», «Про звернення громадян», «Про захист персональних даних», «Про доступ до публічної інформації», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронний документообіг», Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня      2015 року № 878, Постанов Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246, 20.04.2016 № 306, 08.02.2017 № 15 (зі змінами), інших нормативно-правових актів у сфері захисту інформації, захисту персональних даних, доступу до публічної інформації, міжнародних стандартів та рекомендацій з цих питань
2
Професійні знання
- уміння використовувати відповідні програмні засоби;
- досвід використання методів та способів для забезпечення захисту інформаційних ресурсів, персональних даних та іншої інформації з обмеженим доступом;
- навички застосування законодавства та міжнародних стандартів у сфері захисту персональних даних;
- уміння роботи з комп’ютерною технікою та оргтехнікою;
- робота з інформаційними системами та базами даних;
- вміння ведення службової переписки, листування з органами державної влади, підприємствами, установами, організаціями, громадянами;
- навички ефективної комунікації, дотримання ділового етикету в процесі переговорів і телефонних розмов
3
Якісне виконання поставлених завдань
- вміння працювати з інформацією;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- здатність працювати в декількох проектах одночасно;
- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати
4
Командна робота та взаємодія
- вміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв'язок
5
Сприйняття змін
- виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись
6
Технічні вміння
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку 
7
Особистісні компетенції
- відповідальність;
- уважність до деталей;
- системність і самостійність в роботі;
- орієнтація на саморозвиток;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
- креативність та ініціативність


Директор Департаменту інформаційних
технологій МВС України                                                                  В.А. Буржинський                                                                        

