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Затверджено
Наказ Міністерства внутрішніх справ України
14.07. 2017  № 588

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу адміністрування інформаційних систем управління інформаційних систем та баз даних Департаменту інформаційних технологій МВС України

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки
- здійснює роботи по впровадженню в експлуатацію серверного обладнання та комп'ютерної техніки та з організації надійної безперебійної роботи центрального серверного комплексу МВС України, а також по діагностиці, модернізації, інсталяції та відновленню працездатності загальносистемного та прикладного програмного забезпечення;
- виконує регламентне резервне копіювання інформаційних систем, а у разі виходу з ладу відновлює їх працездатність; 
- приймає участь у забезпеченні функціонування системи електронного документообігу в МВС та у розробці та реалізації перспективних планів технічного оснащення комп'ютерною технікою структурних підрозділів МВС та адмініструє підсистеми міжвідомчого та міждержавного обміну інформацією;
- забезпечує функціонування систем безперебійного електроживлення та кліматичного контролю серверних приміщень ЄІС МВС;
- організовує роботу з документами у відповідності з чинним законодавством та виконує інші доручення керівництва
Умови оплати праці
- посадовий оклад –  5900  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
- Желєзний  Андрій Петрович, (044) 254-70-13,       andrii.zhelieznyi@mvs.gov.ua



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 доступ до публічної інформації», «Про електронний цифровий підпис», «Про електронні документи та 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)
2
Професійні знання
- здатність чітко організовувати і планувати виконання доручених завдань, вміння раціонально використовувати робочий час, розставляти пріоритети;
- уміння впроваджувати і використовувати наукові результати у практику вирішення поставлених завдань;
- уміння зберігати високу працездатність в екстремальних умовах, за необхідності виконувати роботу в короткі терміни
3
Якісне виконання поставлених завдань
- уміння вибудовувати чесні і справедливі відносини з колегами, засновані на взаємоповазі;
- уміння сприймати різні точки зору, позиції і знаходити компроміс;
- уміння зрозуміти мету роботи команди, зрозуміти роль кожного учасника в досягненні поставленої мети
4
Командна робота та взаємодія
- здатність приймати зміни та змінюватись;
- уміння виявити потенційні можливості і наслідки впровадження запропонованих змін;
- уміння виявляти неефективні процедури та вдосконалювати їх
5
Сприйняття змін
- здатність приймати зміни та змінюватись;
- уміння виявити потенційні можливості і наслідки впровадження запропонованих змін;
- уміння виявляти неефективні процедури та вдосконалювати їх
6
Технічні вміння
- підготовка документів відповідно до вимог і термінів;
- навички адміністрування загальносистемних технічних та програмних засобів в ОС Windows,  *nix;
- навички адміністрування веб-ресурсів;
 навички діагностики несправності мереж;
- використання методів та способів передачі, обробки та збереження інформації з використанням сучасних технічних засобів комунікації та зв’язку; 
 навички роботи з технічною документацією;
- уміння роботи з комп’ютерною технікою та оргтехнікою, програмним забезпеченням;
- застосування стандартів надання послуги у сфері інформаційних технологій
7
Особистісні компетенції
- комунікабельність; 
- наполегливість; 
- відповідальність; 
- організованість; 
- аналітичне мислення


Директор Департаменту інформаційних
технологій МВС України                                                                  В.А. Буржинський                                                                        

