ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керiвника апарату
районноi державноТ адм i Hi страчiI
Jr' аzоiлоzо lo/8 - ,r'S-E

Ситуачiйнi завдання
для осiб, якi претендують на зайняття вакантних посад державноТ
служби категорii (<Б>> у Барвiнкiвськiй районнiй державнiй адмiнiстрацiI
XapKiBcbKoi областi

1. Начальник вiддiлу ведення Щержавного ре€стру виборцiв апараry
Ба pBiH KiBcbKoi районноТ держа BHoi адмiнiстра чiТ XapKi всь Koi обла cTi
Ситуашiйне завдання

J\Ф 1.

Вам доручено здiйснити аналiз якостi надання послуг вiддiлом ведення
flержавного реестру виборчiв апарату Барвiнкiвськоi районноТ державноТ

адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoT областi та забезпечити розробку пропозицiй rцодо
пiдвиrцення Тх якостi, Визначте перелiк документiв, пiдготовка яких
необхiдна для виконання вищезазначеного завдання
Вlrмоt,и. lцо оцiнюються Знання законодавства
пiд час розв'язання:
Професiйнi знання
Знання сучасних

i

нформачi

й н

их технологi

l:i

Прийняття ефективних рiшень
Впровадження змiн

Ситуачiйне завдання

J\Гч

2.

Вiдповiдно до змiн, внесених у законодавство, передбачено збiльшення
повноважень Вашого структурного пiдроздiлу. Збiльшусться обсяг
мат-ерiальних витрат для реалiзацii нових повноважень. За iнформацiсю
вiддilту фiнансово-господарського забезпечення, додатковi витрати до кiнця
року не передбаченi. Якi дii булуть зробленi Вами?
виьtог,ir" що оцitlюються

пiл ,lac розв'язання:

Знання законодавства

Лiлерство
Прийняття ефективних рiшень
Впровадження змiн

i

Комун i качii та взаемодiя

Ситуачiйне завдання

J\lЪ

3.

N4iж Вашими пiдлеглими виник конфлiкт, який заважас успiшнiй роботi.
Кожний з пiдлеглих звернувся до Вас з проханням, шоб Ви розiбралися i
гriдтримали його позицiю. Якi Вашi дiТ?

l

Вtlмогtt. ulo оцiнюються Знання законодавства
пiд час розв'язання:

лiдерство

Прийняття ефективн их рiшень
Управлiння органiзацiсю роботи та персоHil"IoM
KoMyHiKauiT та взасмодiя

особистiснi якостi

2. Завiлувач сектору

з правоохоронними органами,
та режимно ceкpeTнoi роботи апарату
вза€модii

оборонноi, мобiлiзацiйноТ
Барвiнкi вськоi район Hoi державноi адмiнiстраuii XapKiBcbKoi областi
Ситуацiйне завдання

:

J\Ъ 1.

Вiдповiдно до резолюцiТ керiвника Вас визначено головним розробникОм

iпроекту- розпорядження. Розробiть проект розпорядження голови
iрайлержадмiнiстрацiТ з будь-якого питання, яке належить до повноВаЖеНЬ

,сектору, взасмодiТ з правоохоронними органами, оборонноi, мобiлiзацiйноТ та
;режимно секретноТ роботи апарату БарвiнкiвськоТ районноi держаВНОТ
; адмiнiстрацiТ Харкiвськоi областi.
i Вitrtоги. шо
;

сlцitlюю,гься Знання законодавства

пiл час ро:tВ'яЗання:

професiйнi знання
Знання сучасних iнформацiйншх технологtй

Прийняття ефективнич рiшень

особистiснi якостi

Ситуаuiйне завдання

J\ф

2,

За планом роботи Ви визначенi вiдповiдалЬним за пiдготрвку питання на
розгляд колегiТ райдержадмiнiстрацii. Якi дii i в якi строки булуть здiйсненi
Вами д"ця вчасноi пiдготовки питання?
вtlrtоги. що оцiнюються Знання законодавства

i

пi-i ,tac

розв'я,зання:

Прийняття ефективних рiшень
KoMyHiKauiT та взасмодiя

Впровадження змiн

особистiснi якостi

]

Ситуаuiйне завдання Jф 3.
яка
що Вас звернувся Ваш близький родич з проханням надати послугу,
належить до кола Ваших посадових обов'язкiв. Якi кроки будуть здiйсненi
Вами для задоволення звернення громадянина i уникнення конфлiкту
iHTepeciB?
BlrMoг,tr. що

оцiнюються

розв'язання:

пiд час

Знання законодавства

професiйнi знання
Прrrйняття ефективних рiшень
OcoбrrcTicHi якостi

[Irlимiтка
tsiдповiдно до пунктiв 40, 42 - 46,48 Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державноТ с;lужби, затвердя(еного постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25
i)ерезня 2016 року. м 246 ( зi змiнашrи), ситуацiйнi завдання проводяться :} \,IеIою
ПiД
,rбiскrивн,эt,о з'ясl,вання спроможностi кандидатiв використовувати свОТ ЗНаННЯ. ДОСВiД
час виконання посадових обов'язкiв, а також з метою комплексноi перевiрки кандидатiв на
вiдповiднiсть професiйнiй KoMпeTeHTHocTi, оцiнки комунiкацiйних якостей. володiння
вимог
кс,lл,tгl'к,lтером. знань iноземноi мови та вмiння приймати рirлення (за наявностi таких
та
затверджуе
державний
;{о п(]сади). СитуаIriйнi завдання для категорii "Б" розробляе
opl,aн. в якоN{у проводиться конкурс, з урахуванням специфiки та вимог до професiйноТ
Ko\lпeTeHTHocTi кандидата. визначених в умовах проведення конкурсу, Ситl,ачiйнi
]]l1вj{ання розв'язуються письмово.

вiд одного до трьох ситуашiйних завдань залежно вiд
катсгорiт посади та вимог, якi необхiдно оцiнити. Кiлькiсть ситуацiйних завдань для
yci кандидати, якi претенд)'ють на одну
кандидатiв визначасться конкурсною комiсiею.
посад},. розв'язl,ють однакоВi ситуаuiйнi завдання. На розв'язання одного си,гуацiйного
Завдання кандидатовi надасться не бiльше однiсi години. Конкlrрсна комiсiя визначас
З ВиМоГаМИ ДО ПРОфеСiЙНОi
р€.зr:;161зт" розв'язання ситуацiйного завдання згiдно
KorTteH кандидаТ розв'язуС

n"arnara,rrHocTi канлидата, на виявлення яких спрямоване дане завдання. flля оuiнювання
використовусться така система:
резу_lrьтатiв розв'язання ситуацiйного завдання

2

flа-цИ виставляЮться кандидатам,

ситl,аrtiйне завдання

1

;

ба-ц виставлясться кандидатам,

,l1(]с] afrнboN,{}i

t)

якi виявили глибокi знання та vспiшно розв'язапи

дjIя гlодапьшоi роботи,

ба;тiв виставля€ться

якi розв'язаiи

кандилатам,

якi не

ситуацiйне завдання

в

обсязi,

розв'язали ситуаuiйне завдання в

,yстано в.Irений строк.

l]изначення резу;1ьтатiв розв'язання ситуачiйних завдань здiйснюсться кожним
tt-цeIioN,I конкурсноi KoMiciT iндивiдуа,тьно та вноситься до вiдомостi про рез_ультати
завдання €
слiт._yашiйних завдань. остаточною оцiнкою у бапах за Розв'язання ситуацiйного
KoMiciT.
конкурсноТ
..рЬдп. арифметичне значення iндивiдуальних оцiнок членiв
КЁпкl.рсна'коплiсiЯ мо}ке прийнятИ рiшеннЯ про залуЧення eкcПepTiB (не N,{енше двох) у

l1

t]

|

вiдlrовiднiй сферi дJя провеJення оцiнки вiдповiдностi окремим ви\{огаN,I. якi оцiнюються
за j1оt]оN,lоIою сит_чацiйних завдань. У такому разi оцiнку (0-1-2) лас екслерт. Така оцiнка
враховчсться чIена\,Iи конкурсноi KoMicii пiд час надання власноТ оцiнки.
Кандидати, якi отримitли середнiй бал 0,5 або нижче за однiсю з вимог, не MoxtyTb
бути допчпlенi до наступного етапу конкурсу.

Нача"цьник вiддiлу управлiння персоналом
та юридичноi роботи апарату раЙонноi
державноТ адмiнiстрацiТ
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о.П.Полiшук

