ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державної служби морського
та річкового транспорту України
31.12.2021 № 635
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» –
директора Департаменту правового забезпечення
Державної служби морського та річкового транспорту України
Загальні умови
Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи Департаменту:
здійснює
безпосереднє
керівництво
роботою
Департаменту;
- забезпечує процес виконання завдань, покладених на
Департамент;
- координує процес планування діяльності відділів
Департаменту;
- забезпечує контроль за своєчасним та якісним виконанням
планів.
За дорученням керівництва Морської адміністрації бере
участь у роботі робочих груп, комісій тощо, у тому числі
міжвідомчого характеру.
Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і
контролюючих органів, результати позовної роботи, а також
отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій
дані статистичної звітності, що характеризують стан
дотримання законності органами виконавчої влади, готує
правові висновки за фактами виявлених правопорушень та
бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
Здійснює координацію з питань взаємодії Департаменту з
іншими структурними підрозділами Морської адміністрації.
Забезпечує
представництво
інтересів
Морської
адміністрації в судових органах та з питань законодавства про
працю.
Забезпечує розроблення та участь у розробленні проєктів
нормативно-правових актів з питань, що належать до
компетенції Морської адміністрації.
Здійснює в межах своєї компетенції заходи щодо адаптації
законодавства України до законодавства Європейського
Союзу.
Бере участь в організації претензійної та договірної роботи
Морської адміністрації.
Здійснює внесення в установленому порядку пропозицій
щодо формування державної політики у сфері морського та
річкового
транспорту,
торговельного
мореплавства,
судноплавства на внутрішніх водних шляхах, навігаційногідрографічного забезпечення мореплавства, а також у сфері
безпеки на морському та річковому транспорті (крім сфери
безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості).
Бере участь у здійсненні заходів, передбачених Законом
України «Про засади державної регуляторної політики у сфері
господарської діяльності»
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Умови оплати праці

Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду
Перелік інформації,
необхідної для участі в
конкурсі, та строк її подання

Додаткові (необов’язкові)
документи
Дата
і
час
початку
проведення
тестування
кандидатів

Посадовий оклад – 15 900 гривень;
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно
до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- 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» (із змінами)
Безстроково
Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку
становить один рік з правом повторного призначення без
обов’язкового проведення конкурсу щорічно
Відповідно до пункту 19 Порядку проведення конкурсу
на зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18.08.2017 № 648) (далі – Порядок) особа, яка бажає взяти
участь у конкурсі, подає конкурсній комісії через Єдиний
портал вакансій державної служби (career.gov.ua) таку
інформацію:
1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних
мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2
до Порядку;
2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку,
в якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я та по батькові кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує
громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої
освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною
мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби
(за наявності), досвід роботи на відповідних посадах
у відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу,
та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог);
3) заяву, в якій 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 на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4) копію Державного сертифіката про рівень володіння
державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів
про рівень володіння державною мовою), що підтверджує
рівень
володіння
державною
мовою,
визначений
Національною комісією зі стандартів державної мови.
Подача додатків до заяви не є обов’язковою.
Інформація приймається до 17 год 00 хв 10 січня 2022 року
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням
за формою згідно з додатком 3 до Порядку
18 січня 2022 року о 09 год 00 хв
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Місце або спосіб проведення
тестування

Місце або спосіб проведення
співбесіди (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Місце або спосіб проведення
співбесіди
з
метою
визначення
суб'єктом
призначення або керівником
державної
служби
переможця
(переможців)
конкурсу (із зазначенням
електронної платформи для
комунікації дистанційно)
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію
з
питань
проведення конкурсу

Проведення тестування дистанційно, шляхом використання
кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через
особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної
служби. За результатами тестування формується звіт, який
засвідчується
кандидатом
шляхом
накладення
кваліфікованого електронного підпису
Про день, час, місце та спосіб проведення співбесіди буде
повідомлено додатково в порядку, передбаченому абзацом
одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж за один
робочий день до початку проведення співбесіди
Про день, час, місце та спосіб проведення співбесіди буде
повідомлено додатково в порядку, передбаченому абзацом
одинадцятим пункту 17 Порядку, не пізніше ніж за один
робочий день до початку проведення співбесіди

Лосінець Олексій Сергійович
(044) 294 60 21,
olosinets@marad.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною
мовою
Вимога

1.

Встановлення цілей,
пріоритетів та
орієнтирів

2.

Лідерство

3.

Стратегічне
управління

Вища за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій
«Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого
самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах
підприємств, установ та організацій незалежно від форм
власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
- уміння встановлювати чіткі, реальні, досяжні групові чи
індивідуальні цілі та пріоритети;
- уміння визначати орієнтири для досягнення групових чи
індивідуальних цілей.
- вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
- сприяння всебічному розвитку особистості;
- вміння делегувати повноваження та управляти
результатами діяльності;
- здатність до формування ефективної організаційної
культури державної служби
- бачення загальної картини та довгострокових цілей;
- здатність визначати напрям та формувати відповідні
плани розвитку;
- вміння здійснювати оцінку гендерного впливу під час
формування, впровадження та аналізу державної політики;
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4.

Управління
персоналом

5.

Управління проєктами

Вимога
1.

Знання законодавства

2.

Знання законодавства
у сфері

- рішучість та наполегливість у впровадженні змін;
- залучення впливових сторін;
- оцінка ефективності на корегування планів.
- делегування та управління результатами;
- управління мотивацією;
- наставництво та розвиток талантів;
- стимулювання командної роботи та співробітництва.
- орієнтація на застосування інструментів проєктного
менеджменту, в тому числі з використанням цифрових
технологій, вибір найбільш оптимальних методів
планування часу та шляхів досягнення результату;
- вміння ідентифікувати проблему та її причини,
обґрунтувати альтернативи її вирішення;
- здатність визначити обмеження проєкту (час, ресурси,
зміст) та їх взаємозв’язок із якістю проєкту, бачення
кінцевого результату (продукту) проєкту
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про запобігання корупції»
Знання:
Кодексу України про адміністративні правопорушення;
Кодексу законів про працю України;
Кодекс торговельного мореплавства України;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
Закону України «Про засади державної регуляторної
політики у сфері господарської діяльності»;
Закону України «Про центральні органи виконавчої влади»;
Закону України «Про основні засади здійснення державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
Закону України «Про дозвільну систему у сфері
господарської діяльності»;
Закону України «Про внутрішній водний транспорт»;
Закону України «Про адміністративні послуги»;
Закону України «Про Регламент Верховної Ради України»;
загального положення про юридичну службу міністерства,
іншого органу виконавчої влади, державного підприємства,
установи та організації, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 26.11.2008 № 1040;
Положення про державну реєстрацію нормативно-правових
актів міністерств, інших органів виконавчої влади,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
28.12.1992 № 731;
Положення про Державну службу морського та річкового
транспорту України, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 06.09.2017 № 1095
____________________________

