
зАтвЕрщно
Наказом Управління держпраці
у Закарпатській області
№ &  від 14.07.2020 року

оголоіпЕнЕи
про добір на вакантну посаду державно.і. служби на період ді.і. карантину

Назва та категорія посади,
стосовно яко.і. прийнято
рішення про необхідність
призначення

Головний  державний  інспектор  відцілу  нагляду  в
будівництві,       енергетиці,       машинобудуванні,
котлонагляді   та   на   виробництвах   і   об'єктах
підвищено.і. небезпеки, категорія «В»

Посадові обов'язки Організація та забезпечення здійснення державного
нагляду (контролю):
-   за   додержанням   підприємствами,   установами,
оЇtганізаціями незалежно від форми власності, виду
діяльності,   господарювання,   фізичними   особами,
які   використовують   найману   працю   та   працю
фізичних    осіб,    органами    виконавчоЇ   влади   та
місцевого   самоврядування   (далі   -   роботодавці)
законодавства з питань праці, охорони праці, гігієни
праці;
- у сфері функціонування ринку природного газу;
-реалізація       державно.і'       політики       у       сферах
промислово.і. безпеки, охорони праці, поводження з
вибуховими   матеріалами,   здійснення   державного
гірничого нагляду;
- здійснення державного регулювання і конкролю у
сфері діяльності, пов'язано.і. з об'єктами підвищено.і.
небезпеки.
Зійснює контроль за:
-   виконанням   функцій   державного   управління
охср о ною       праці       місцевими       державними
адмі н і страціями        та        органами        місцевого
самоврядування;
-    своєчасністю    та    об'єктивністю   розслідування
нещасних       випадків       на       виробництві,       .і.х
документальним     оформленням     та     обліком,
виконанням
бере участь в організаці.і. проведення:
-     випробування     устаткування     та     матеріалів,
технічного огляду устаткування, машин, механізмів,



устаткування   підвищено.і.   небезпеки,    незалежно.і.
експертизи                        пр оектно-конструкторськоЇ
документаці`і. на відповідність вимогам нормативно-
правових  актів  із  промислово.і.  безпеки,  охорони
праці;
-  здійснює  державний  нагляд  (контроль)  у  сфері
гірничих   відносин   на   підприємствах   вугільноЇ,
гірничорудно.і.  та  нерудно.і.  промисловості,  під  час
проведення     гірничих     робіт,     будівництва     та
експлуатаціЇ,   ліквідаці.і.   або   консерваці.і.   гірничих
підприємств;
у погодженні:
-    проектів   стандартів,    технічних   умов,    інших
документів    на    засоби    праці    та    виробництва,
технологічні процеси;
-ліквідаці.і. та консерваці.і. гірничих об 'єктів та або .і.х
ділянок,   споруд,      пов'язаних   із   користуванням
надрами, в установленому законодавством порядку;
-    проектів    проведення    дослідно-промислового
видобування     корисних     копалин,     проектів     і
щорічних  планів  .і.х  видобування  та  переробки,  а
також проектів будівництва підземних споруд щодо
додержання    вимог    Гірничого    закону    Укра.і.ни,
законодавства  з  промислово.і.  безпеки  та  охорони
прац1;
-  проектів  планів розвитку  гірничих робіт щодо .і.х
безпечного  ведення,  а  також  норм  відбору,  втрат
корисних      копалин      на      підприємствах,      що
видобувають  тверді,  рідкі  та  газоподібні  корисні
копалини;
- проектів гірничих підприємств щодо запобіmння
шкідливому  впливу  гірничих  робіт  на  життя  та
здоров'я   населення,    а   також   проектів   захисту
об'єктів  розташованих  на  гірничому  відводі,  від
шкідливого впливу гірничих робіт під час підробки
такиk об 'єктів гірничими роботами;
бере участь:
-у прийнятті   закінчених   будівництвом   об'єктів
промислового     та     виробничого     призначення,
об'єктів,      машин,      механізмів,      устаткування
підвищеноЇ небезпеки;
-    уроботі    комісій    з    розслідування    нещасних
випадків на виробництві;
-    урозслідуванні    обставин    і    причин    аварій,



розкрадання та втрат вибухових матеріалів, приймає
за матеріалами зазначеного розслідування у межqх
своє.і. компетенці.і. відповідні рішення;
• проведенні експертизи проектно.і. документаці.і. на
відповідність вимогам нормативно-правових актів і3
забезпечення    безпеки    під    час    поводження    з
вибуховими           матеріалами           пр омислового
призначення;
-    проведенні    державноЇ    технічно.і.    експертизи
безпеки проведення гірничих робіт,  будівництва та
експлуатаці.і.      гірських      гірничих      підприємств,
експертизи   проектів   з   протиаварійного   захисту
гірських гірничих підприємств;
-  проводить  розстіідування  та  веде  облік  аварій  і
нещасних  випадків,  які  підлягають  спеціальному
розслідуванню, аналізує .і.х причини;
- здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов
сщціальних  дозволів  на  користування  надрами  в
частині державного гірничого нагляду;
-   проводить  технічне  розслідування  обставин  та
причин      виникнення      аварій,      пов'язаних      з
використанням   газу  в  побуті,   а  також  вицає  за
результатами   таких   розслідувань   обов'язкові   до
виконання  органами  виконавчо.і.  влади,  органами
мі с це во го       самоврядув ання ,       підприємствами ,
установами, організаціями, громадянами рішення;
-   здійснює  розгляд  звернень  громадян  з  питань,
пов'язаних з діяльністю Управління;
-  видає  в  установленому  порядку  роботодавцям
обов'язкові  до  виконання  приписи  щодо усунення
порушень законодавства з питань, які належать до
компетенці.і.   держпраці, складає      протоколи   про
адміністративні  правопорушення, розглядає справи
про такі правопорушення і накладає адміністративні
стягнення;
-    зупиняє,     припиняє,     обмежує    експлуатацію
підприємств,  окремих виробництв, цехів, дільниць,
робочих   місць,   будівель,   споруд,   приміщень   та
інших    виробничих    об'єктів,    виготовлення    та
експлуатацію   машин,   механізмів,   устаткування,
транспортних    та    інших    засобів    виробництва,
виконання    певних   робіт,    застосуванням   нових
небезпечних речовин, реалізацію продукці.і. шляхом
видачі   відповідного   розпорядчого   документа   у



ос
передбачених законодавством випадках;
рганізація   проведення   роз'яснювально.і.   роботи,
емінарів,  нарад  та  інших  превентивних  заходів

щодо  попередження  виробничого  травматизму  у
суб'єктів     господарювання     на     підконтрольних
підприємствах

Умови оплати праці 1) посадовий оклад -  5500  гривень;
2) розміри надбавки до посадового окладу    ,_
державного службовця, додаткових стимулюючих
виплат  (надбавки  за  інтенсивність  праці  та  завиконанняособливоважливо.і.роботи)

визначаються  та  встановлюються  відповідно  до
постанови     Кабінету    Міністрів     Укра.і.ни    від
18.01.2017

№    15    «Питання    оплати    праці    працівників
державних органів» (і3 змінами);
3)преміювання       відповідно       до       чинного
законодавства.Наперіодді.і.карантину, установленого КабінетомМіністрівУкра.і.низметоюзапобігання

Інформація про строковістьпризначеннянапосаду

поширенню     на     територі.і.     Укра.і.ни     гостро.і.
респіраторно.і.   хвороби   СОVІD-19,   спричиненоЇ
коронавірусом SАRS-СоV-2, та до дня визначення
суб'єктом призначення або керівником державноі
служби  переможця  за  результатами  конкурсного
відбору відповідно до законодавства.Особа,якабажаєвзятиучасть у    доборі    з

Перелік інформаці.і.,
нео бхідно.і. дляпризначенняна вакантну призначення   на   вакантну   посаду,   подає   такуінформаціючерезЄдинийпорталвакансій

посаду, в тому числі державно.і. служби:
форма, адресат та строк .і-і.подання 1) заяву  і3  зазначенням  основних  мотивів  щодозайняттяпосадизаформоюзгідноздодатком1до

Порядку    призначення    на    посади    державноЇ
сл.ужби на період діЇ карантину, установленого з
метою    запобігання    поширенню   на   територіі
Укра.і.нигостро.і.респіраторноЇхворобиСОVІD-19,спричинено.і.коронавірусомSАRs-СоV-2,затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраЇнивід22квітня2020року№290(далі-

порядок);2)резюме  за  формою  згідно  з  додатком  2  до

порядку;
3)заяву,    в   якій   повідомляє,    що   до   неі   не



застосовуються   заборони,    визначені   частиною
третьою  або  четвертою  статі`і  1  Закону  Укра.і.ни
«Про   очищення   влади»,   та   надає   згоду   на
проходження   перевірки   та   на   опри]іюднення
відомостей      стосовно      не.і.      відповідно      до
зазначеного Закоііу.
додатки до заяви не є обов'язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі
з призначення на вакантну посаду, може подавати
додаткову       інформацію,       яка       підтверджує
відповідність      встановленим      в      оголошеннівимогам,зокремастосовнодосвідуроботи,

професійних          компетентностей,          репутаціЇ(характеристики,рекомендаціЇ,науковіпублікаці.і.

тощо).
Інформація приймається з  15  липня 2020 року до
21 липня 2020 року включно.
Адресат:  Управління  держпраці  у  Закарпатськійобласті,м.Ужгород,вул.Минайська,16,88000

Прізвище, ім'я та по Аділова Руслана Михайлівна, Струк Оксана іванівн
батькові, номер телефону тел:  67-12-42

та адреса еле'kтронноЇпоштиособи,яканадаєдодатковуінформаціюзпитаньпроведеннядоборунавакантнупосаду е-mаі1 : регs-uzdsр@ukг.пеt

Кватііфікаційні вимоги

1. освіта Бакалавр, молодший бакалавр

2 дОСВід РОбоТИ
3. Володіння державноюмовою вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземноюмовою не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1 Уміння працювати зкомп`ютером вміння користуватись комп'ютером на рівнікористувача.Роботавпрограмахwогd,Ехсе1,

вміння користуватись інтернетом

2 ділові якості аналітичні здібності, здатність концентруватись на
детатіях, вміння аргументовано доводити власну
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ТОЧКУ ЗОРУ,  СТРеСОСТ1ИК1СТЬ.

3 Особистісні якості дисциплінованість, тактовність, відповідальність,
неупередженість.

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги
1 Знання законодавства Знання:

- Конституці.і. Укра.і.ни;
- Закону Укра.і.ни «Про державну службу»;
- Закону Укра.і.ни «Про запобігання корупці.і.»

2 Знання спеціального Закон УкраЇни «Про охорону праці»;
законодавства, що Закон Укра.і.ни «Про основні засади державного
пов'язане із нагляду (контролю) у сфері господарськоі
завданнями тазмістомроботидержавногоСЛУЖбОВЦЯВ1дПОВ1дНОдопосадово.і.інструкці.і.(положенняпроструктурнийпідрозділ) діяльності»;

Постанови   ВерховноЇ   Ради   УкраЇни,   КабінетуМіністрівУкра.і.нивідповідногонапрямкуроботи;нормативно-правовіактизохоронипраці

відповідного напрямку роботи.

погоджЕно:

Начальник відділу нагляду в будівництві,
енергетиці, машинобудуванні, котлонагляді         ,d
та на виробництвах і
об' єктах підвищено.і. небезпеки в.м. ляхович


