БАРВIНКIВСЬКА РЛИОННА ДЕРЖАВНА АД1ЧIIНIСТРЛЦIЯ

хлркIвськФi" оБлАстх

РОЗПОРЯД}КЕННЯ
БapBitlKoBe

ёо,,с

IIро затвердження ситуацiйних завдая{ъ
для осiб, якi претендують на зайняття
BaKaHTHoi посади державноТ слчiкби

кат,егорii

((Б>>

- завiдувача

сектФ[эу

кульryри i ,уризму БарвiнкtвсьtсоТ
районноi державноТ адмiнiстраlдii

XapKiBcbKoT областi

Вiдповiдно до Закону УкраТни вiд 10 гру,лня 2015 року }{Ь 889 - УПI
<,Про державI-Iу службу>, постанов j:iа.бiнетч }.,{iHicTpiB YKpaTHra вiд 25
березня 2016 року ]ф 24б <<Про зетгJер;i-],ttення i lсllэя;,1к}, rrроведен}{я конкурсу
на заЙняття посад дерх<авноТ служсбл-i>> { зi зпtiнами), наказу НацiонаJIьного
агентства УкраТни з питань державноi служби вiд 06 квiтня 20l б рOку ]\Ъ 72
<<Гiро затвердження Порядкч виз}{аченFIя спецiальних виN,Iог до осiб, якi
претендують на зайняття посад деряtавноТ сл}жби категорiТ кБ i {{В>>",
заресстрованого в N.4iHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 21 квiтня 2016 року за JYg
64]128777, керуючиQь статтями 6, _]q. 4I :}:iKo;Hl, УкраТни кПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацiТ>

:

1.Затвердити ситуацiйнi завдаt-lня, ш,о додаютъся, для осiб, якi
претенд}ють на зайняття вакантноТ пос цци дер;ffавноТ служби категорiТ (Б> завiд_vвача сектору культури i турл.тзъ.tl, Барвiнкiвськот районноi. державнот
адмiнi cTpauiТ XapKiBcbKoT област,i.

2.Оприлюднити це розпорядження на caplTi Барвiнкiвсъкоi районноТ

державноi алмiнiстрацiТ ХаркiвсъкоТ oСj;racTi.

Голова районноТ державноТ
адулiнiстрацi'i

ромАх

]

Зд'ГВЕРд,,КЕ}jО

Розпорядх,.ення голови
державно l' адмiнiстрашiТ
О3 iz>ladd,rt? ,/Оl8 .L /о

районноТ

*.<-

СитуацiйнЁ эавдаtýжft
для осiб, якi претендують на заЙжýЕтя вакfi*{тнФТ посади дер}кавноТ
служби категорii <Б> - завiдувfiча сектsру кyльтурlл i туризму
Барвiн KiBcbKoi район ноТ дерiка в н *Т а щмiнiс,rра шii Ха pKiBcbKoi областi

Завiдувач еектору культулэI,ý i туриз&ý\, EapBiHKiBcbKoT районноi
державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoT qrбластi
Ситуацiйне завдання }lb

1.

Вас включено до складу робочоТ г}\,пи з пi,цгоr:овки довiдкl,r про

стан
соцiально-економiчного розвитку районч. Назвiть три основних проблемних
питання, що с у розвитку сфери кyльтyт]и i ту1l,{,лзму-- на piBHi Барвiнкiвсъкого
РаЙон5r XapKiBcbKoT областi.
вlлмоги. що оцiнюються Знання законодавства
пiд час розв'язання:

професiйнi знання

[1рlrйняття ефективнlrх pi

i_ill.

tjь

Впровадження змiн
KoM)uHi кацiТ та взаслдс цiя

особистiснi якостi

Ситуачiйне завдання

J\Ъ

2.

Ви с

безпосереднiм керiвником, якому стало вiдомо про конфлiкт
iHTepeciB пiдлеглоi особи. Якi заходи Ви зобов'язанi вжити вiдповiдно до
Закону УкраТни кПро запобiгання корyi:цiI> вiд i.X жовтня 2а14 р. }lb 1700-Иl

для заrrобiгання та врегул}Oвання конФлiлсту iHT,epcciB такоТ особи"
вимоги" шо оцiнюiоться Знання законодавства
пiд час розв'язання:

лiдерство

Професiйнi знання
ПриГtняття ефективн[.Ix

р i ц]t]

ll

ь

особлrс,гiснi якостi
I

Ситуаuiйне завдання Jф З.

ви

помiтили, ш{о працiвник пiлпорядкова}{с,го структурного пiдроздiпу
використовус закрlплене за HI{N,{ ь,tайirо для cctlбиcTLlx потреб" Я*у модель
поведiнки оберете Ви?
виrutоги, шо

оцiнюються

пiд час розв'язання:

Знання законодавства

лiдерство
Професiйнi знання
Прийняття ефективнtiх pi lite

гl

i,

КомунiкацiТ та взаемодiя

особистiснi якостi

Цримiтка
Вiдповiдно до гlунктiв 40, 42 - 46,48 11орядкУ ilровсдеi{ня конкурс),, на зайняття
посеД державноТ служби. затвердженого посТановою Кабiнетr, MiHicTpiB Украiни вiд 25
березня 2а16 року J\ъ 246 ( зi змiнапчи). ситуацiйнl завдання проводяться з N{етою

об'сктиВногО З'Ясl,ваНня спрОможноСтi кандi,tдатiВ викоFрrСтовчвати своТ знання. досвiд пiд
час викОнаннЯ посадоВих обоВ'язкiв, а також' з ь.{етою коi\,IПлексноi перевiрки кандидатiв на
вiдповiднiсть професiйrriй компетентностi. оi{iнки КOл,I\у'нiкацiйних якостей, володiння
комп'ютером. знань iноземноi п,lови та впцiння гtрийматlл рiшення (за наявlтостi таких вимог
до посади). Ситуацiйнi завДаннЯ для каТег,tlрlТ "Б" розСобляС та затвердiк_Yс лержавний
орган, в якоN{ч проводиться конкурс. З \рак\.ва-нням слrеriифiки та Ви}чtог ло професiйноТ
ксп,,{гIетентностi кандидата, визначених B,"/\loBElX llрLlГJедеННя KoHK,vpcy. Ситуачiйнi
заtsдання розв'язуються писъNIово.

Кожен кандидат розв'яз_vе вiд одlлого ;ill трьо.1: с1.1тr,,ацil-лних завдань зашех<но вiд
категорii' посади та вимог. якi необхiдно ошiцити. ]ii:lькiст,ъ ситчацiйгtlлх завданъ для
кандидатiв визНачаетьсЯ конк)рСною коr,tiсiсilэ Yci KiшI,]1jl{aT,rT" якi претендук]1ъ на одну
посаду, розв'язують однаковi Ситl,ацiйнi зав.;аfIня. F{а ро:лз'язаtлня одног0 слr,гуаuiйного
завданнЯ кандидатовi надастъсЯ не бiлr.шiе r;,iaici гс].-1i]Ij[i" KoHK_vpcHa ксlл,гiсiя визначас
резулътати розв'язання ситуацiйного завдаFIня згirri;о з вI{мога}ли до професiйноi
KOIvtlleTeHTHocTi кандидата, на виявлення яких спрямоtsане дане завданFIя.
tля оцiнювання
резулъТатiв розв'язання ситуацiйного завдання r]икористOв!сться така cplcTe\4a:
2 бали виставляютъся кандидатам. якi вI-{яIirlли Глlлбоь.i знаI{ня та чслiшно
розв'язали
ситуачiйне завдання;

1 бац

виставляеться кандидатаN{, якi ро:зв'яза-пи i:;атуацit"лне завдання R обсязi"

достатньс\,1у для подалъшоТ роботи

0 балiв
установлений

;

виставлясться кандидатаlf
cTtr]oк.

,

Яу;1

не

рi.'.:_rв'язали

ситуацiйне завдання

в

Визначенt+я резlчльтатiв розв'язення с:lатуацiйнrах завдаFIь здilYlсню€l,ься кожним
членоп,I конкlrрсноТ KoMicii iндивiдlrа-цъно 'т:э вносИ j'ь,-;Я
дс вiдомостi про резулътати

i

i

"}

сит)/ацiйнI,{\ завJань. остаточно}о оцiнкою

fiа-lах за ilозli'язанijя сит.чацii.lнс)го завдання €
арифллетi.{чне значення iндивiдуатъi{их oiliHoK членiв KoHKvpcHoi KoMicii.
КонкурСна коl,tiсiя l,tоЖе прийНяти рiШеннЯ IIрс зi}Лу,ченr{я експертiв (не менше двох)
у
вiдповiднili сферi для проведення оцiнки вii{itl;вiдностi с)кре\{им ви]\{огаN,I. якi сlцiнюються
за допоН,lогоЮ ситуацiйних завдань. У TаKOIlt*.v iэазi оцiнкv t0-i-2) дас експерт.'Гака оцiнка
враховустъся членами конкурснот koMicii пiд час надаriця i]lAcHoT оцiнки.
*;

середн€

Кандид тти. якi отримали середrriй баr {].5 або ниiкче за однiсю з врIмог. не мож\iть
бути догrуrценi до наступного етапу конкYрс},.

Началъник вiддiлу управлiння riерсOналом
та юридичноТ роботи urrupury patioнHФT
державноi адрriнiстрацii

О"Ш.Полiщук

