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БАРВIНКIВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
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Про затвердження ситуацiйних завдань
для осiб, якi претендук}ть на зайняття
вакантноТ посади державноi слуlкби
категорii (Б> - начальника вiддiлу

економiчног0 розвитку, мiстобудування
та архiтектурио адмiнiстративIIих
послуг та цивiльного захисту
БарвiнкiвськоТ районноi державноi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

Вiдповiдно доЗаконУУкраТни вiд 10 грулня 2015 рску да 889 * yIIl
<Про державну службу>, постанов Кабiнету MiHicTpiB- УкраТни вiд 25
березня 20tб року J\b 246 <Про затвердження Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державноi служби> ( зi зtuiнами), наказу Наrriонального
агентстВа УкраiЪи з питань держаВноi служби вiд 06 квiтня 2а116 року Ns 72
<про затвердження Порядкlz визначення спецiальних ви]ч{ог д0 осiб" якi
претендують на зайняття посад державноi слчжбл.I категорiТ кБ i ((В))",
заре€строваного в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраiЪи 27 квiтня 2С16 рOку за N
647128777, керуючись статтями 6, з9, 4l Закону УкраТни <Про мiсцевi

державнi адмiнiстрацiТ>>

:

НАКАЗУЮ:
1.Затвердити ситlдацiйнi завдаЕня, Що дода}Oться, для oci6, якi
претендУIоть на зайняття вакантнОТ посади державноТ служби катёгорiТ (БD начапьника вiддiлу економiчного розвитку, мiстобудування та архiтектури,
адмiнiстративних послуг та цивiльного зах}Iстч Барвiнкiв."*оi' районноТ

державноТ адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoT областi.

2.Сприлюднити це розпсрядження на с,lйтi Барвiнкiвськоj' LralioHHoi
державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKai областi.
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Ситуащiйнi завдавня
для осiб, якi претендують на зайняття вакантноТ пOсади державноi
служби категорii (<Б> - начальника вiддiлу економiчного розвитку,
мiстобулування та архiтекIурио адмiнiстративних послуг та цивiльного
захисту БарвiнкiвськоТ районноi державноI адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoi
облаетi

Начальник вiддiлу еконогrдiчного розвитку, мiстобудування та
архiтекryри, адмiнiстративних шOслуг ,lга цивiльного захисту
БарвiнкiвськоТ районноi державноi адмiнiстрачflТ XapKiBcbKoi областi
Ситуацiйне завдання

J\Ф 1.

Вас включено до складу робочоТ групи з пiдготовки довiдкLI про сrа"

соцiально-економiчного розвитку району. Назвi,гь три основних проблемних

питання,

що е у галузi

мiстобудування

Барвiнкiвсъкого району XapKiBcbKoT
Влtп,iогtrt"

tr_Llo

областi.

та

архiтектури

на

piBHi

Фцiн}сrоться Знання законодавства

гliд час розвlязання:

Професiйнi знання
Прийняття ефективних pimeHb
Вгrровадження зN/iiн
КочrунiкацiТ та вза€fuýод;я

особистi*нi

як:ост1

Ситуаi{iйне завдання JЪ 2.
За планом роботи Ви визначенi вiдповiдальнипл за пiдготовку питання на
роЗгляд колегii райдержадмiнiстрацii. Якi дiТ i в якi строки будуть здiйсненi
Вами для вчасноi пiдготовки питання?
Вишяоги, Lцо ол{it*клютъся

пiд час розв'язання:

Знання законOдавстsа

Прийняття ефективних рiш:еF{ь
KoMyHi кацiТ та tsзасмодiя
В r-lроваджiен ня

особистiснi

я

зр"{ i

кост;

н

i

l
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Ситуащiйне завдання NЬ З.

Ви

Iцо праядiвник filдпоFядкован*го с,Еру,ктурн{}гв гтiлроздiл5r
виксристФвус закрiплене за ниh,t rvтftЙн * для сз,;*6_рj *T,r{..\i,}fOTt}*# fiK,v мФдель
гiсведiнквt оберете Ви?
шомiтрt^ми,

-

Вимоги, шо оцiнюrотьс)я
пiд час розв'язання:

Знання законодавства

лiдерство
Професiйнi зьiання
Прийняття ефектиЕних piitleгtb
KoMizHi кацiТ та вза€модiя

особистiснi якостi

Примiтка
ВiдповiдНо до пyHKTiB 40, 42 - 4t1,48 }1орядку проведення конкурс,\/ яа зайняття
посад державноi служби, затвердженого постановою Кабiнету l!{iHicTpiB УкраiЪи вiд 25
березня 201б року Ns 246 ( зi зпriнами), ситуацiйнi завдання проRодяться з метою
об'ективного з'ясування спроI\lожностi кандидатiв використовYвати своТ знання, дtосвiд пiд
час виконання посадових обов'язкiв, а такояi з метою комплексЕоi перевiрки кандидатiв на
вiдповiднiсть професiйнiй KoMIIeTeHTHocTi. оцiнки кOл,{чнiкацiйних якостей, володiння
комп'ютером, знань iноземноi мови та вмiння приймати рiшrення (за наявностi таких вимог
до посадИ). Ситуацiйнi завдаНня длЯ категорii "Б" розробляе "га затверджуе дерrкавний
орган, в якомУ проводитЬся конкурс. з },рахУвання},1 спеiiифiки та Bi{Moi- до прсlфесiйноi
компетенТностi каЕдидата, визначених в Yмовах ilрOведення конкурсу. Ситуачiйнi
завдання розв'язуються письмово.

Кожен кандидат розв'язуе вiд одного до трьох ситуачiйних :}авдань :затtежяо вiд
категорiт iтосади та вимог, якi необхiдно оцiнити. Кiлькiсть ситуацiйrrлtх завдань дJбI
кандидатiв визнача€ться конкурсною комiсiею. yci канди Джи, якi претеtt/{ук]ть на одну
llосаду, розв'язують однаковi ситl,аuiйнi завдання. На розв'язання (}дноr.о слттуацiйного
завдання каIrдидатовi надаеться не бiльше однiсi години. korikypcHa коtчliсiя визначас
результати розв'язання ситуацiйного завдання згiдно з вимогаtrIи до лрофесiйноi
компетентностi кандидата, на виявлення яких спрямоване дане завдання.
Щля оцiнювання
результатiв розв'язання ситуапiйного завдання використов]fеться така система:

2

батrИ виставляЮтъся кандидатаý{, я}tl tsияврIли гллgб*э<i зFiання

tитуацiйне завданýя;

1 бал виставляеться кандидатам,
достатньому для подальшоi роботи;
0 балtв

виставлясться

уотановлений *трок.

якi

кандидатаý,{,

та

},с пi}JE}{{} F}озtstя

розв'яза-пи ситуачiйне завдання

як1 не р*звtяза-цId

в

зали

обсязi,

ср{т}/ецiрТгте зав/Iа}Iня
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Визначення результатiв рtlзв'язання слIтуацiйних завдань здiйснюеться кожним
членом KoнKypcнoi KoMicii iндивiдушrьно та вноситься до вiдоrчrостi про резупьтати
ситуацiйних завдань. Остаточною оцiнкою у баrах за розв'язання сицzацiйного завдання е
середнс арифметичне значення iндивiдуа"чьних оцiнок членiв конкурсноi KoMicii,
Конкурсна комiсiя може прийняти рiшення про зrlJIучення експертiв (не менше двох) у
вiдповiднiй сферi для проведення оцiнки вiдповiдностi окремим вимогах{. якi оцiнюються
за допомогою с}Iтуацiйних завдань. У такому разi оцiнку (0-1-2) дас експерт" 'Гаlса оцiнка
врахову€ться членами кOнкурсноТ KoMiciT пiд час надання в-тасноТ оцiнки,
Кандидати, якi отримzrли середнiй бат 0,5 або нижче за однiею з вимOг, не },{ожуть
бути допущенi до наступного етапу конк:/рсу,

}Iачальник вiддiлу управлiння персоналом
та юридичноi роботи апарату раЙонноТ
державноi адмiнiстрацii
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