
Виконавчий комітет Коростенської міської ради ( вул.Грушевського, буд.22) оголошує 

конкурс на вакантну посаду: Головного спеціаліста  відділу з питань цивільного захисту.    

Основні вимоги до претендентів на посаду : повна  вища освіта відповідного спрямування, 

досвід роботи не менше 3-х років, громадянство України,  вільне володіння державною 

мовою та персональним комп’ютером. 

    Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці 

надається кадровою службою  та відділом з питань цивільного захисту  додатково.  

Тел. 4-10-92, 4-20-61, 4-10-48. 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про 

проведення конкурсу в газеті «Іскоростень» від 16.06.2018 року .  

Термін подання заяв до 16.07.2018року. 

 

 До основних  функціональних обов’язків головного спеціаліста  відділу з питань 

цивільного захисту відноситься :  розробка та своєчасне коригування плану 

цивільного захисту;  

 забезпечення розробки планів інженерного, хімічного, радіологічного та 

медичного  захисту населення, організація і контроль приведення в 

готовність наявного фонду захисних споруд, правильну їх експлуатацію і 

утримання, організація і контроль навчання особового складу по 

обслуговуванню сховищ і укриттів, здійснювати  контроль за ходом 

будівництва захисних споруд, які  будуються  по плану капітального 

будівництва;  

 планування будівництва швидкобудівних споруд, ведення обліку стану 

угрупування сил цивільного захисту інженерних формувань, визначення 

заходів по їх стану і приведення в готовність до ведення рятувальних та 

інших невідкладних робіт;  

 планування і організація  роботи по  інженерному обладнанню пунктів  

посадки, районів розміщення формувань, по підготовці доріг і колонних 

шляхів, відновленню мостів і переправ; 

  ведення обліку і звітність по всіх видах засобів протирадіаційного і 

хімічного захисту;  

 проведення розрахунків часу на розгортання пунктів видачі ЗІЗ, 

забезпечення транспортом та виділення вантажних команд; 

 розробкам рекомендацій щодо збереження майна протирадіаційного та 

хімічного захисту; 

 створення та використання місцевого матеріального резерву міста для 

запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, ведення обліку 

накопичення матеріального резерву, укладання договорів на поставку 

матеріально-технічних засобів;  

 розробляти та своєчасно корегувати план оповіщення і зв’язку, 

проводити тренування на засобах зв’язку з підприємствами, установами 

та організаціями міста, здійснювати перевірку системи оповіщення 

міста;  

 розробка та своєчасне коригування плану евакуації населення, 

матеріальних і культурних цінностей у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій на території міста, відпрацювання документації з 

питань проведення евакуаційних заходів; 



 надання форм донесень відповідно Табелю термінових та строкових 

донесень з питань цивільного захисту; 

 відповідальний з питань протипожежної безпеки і охорони праці. 

 
Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної 

комісії такі документи: 

 заяву про участь в конкурсі ; 

 заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками; 

 фотокартку розміром 4 х 6 см; 

 копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня; 

 копію документа, який посвідчує особу; 

 копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних). 

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, 

визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua). 

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань 

Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про корупцію», а також  законодавства з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу. 

Кадрова служба. 

                                                                                                                               

 

http://nazk.gov.ua/

