ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Мінмолодьспорту
16.04.2019 № 172-к/тр
УМОВИ
проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста
відділу національно-патріотичного виховання
(категорія "В")

Посадові обов’язки

Загальні умови
1) Забезпечення участі у формуванні та реалізації державної
політики у сфері національно-патріотичного виховання
2) сприяння ефективній реалізації державної політики у
сфері національно-патріотичного виховання на регіональному
рівні;
3) здійснення роботи щодо підтримки ініціатив молоді та її
інноваційного
потенціалу,
створення
умов
для
інтелектуального самовдосконалення, духовного і творчого
розвитку молодих громадян, формування у молоді патріотичної
свідомості та громадянської позиції, виховання почуття
особистої та національної гідності;
4) сприяння організації якісного і змістовного дозвілля
молодого покоління та розвитку молодіжної інфраструктури;
5) організація та проведення міжнародних і всеукраїнських
заходів у сфері національно-патріотичного виховання;
6) поширення кращих практик роботи з молоддю на
всеукраїнському,
регіональному,
субрегіональному
та
місцевому рівнях;
7) організація та проведення міжнародних та всеукраїнських
освітньо-виховних,
інформаційнопросвітницьких,
культурологічних та експертно- аналітичних заходів у сфері
національно-патріотичного виховання з питань, що належать до
компетенції відділу;
8) участь, у межах компетенції відділу, у проведенні аналізу
та моніторингу програм і заходів із питань відродження та
впровадження національно-патріотичного виховання.;
9) підготовка спільно з іншими структурними підрозділами
Мінмолодьспорту пропозицій щодо формування та реалізації
державної політики у сфері національно-патріотичного
виховання, узагальнення практики застосування законодавства
з питань, що належать до компетенції відділу, розроблення
пропозицій щодо його удосконалення та внесення в
установленому порядку проектів актів законодавства на
розгляд Кабінету Міністрів України;
10) участь, у межах компетенції відділу, у розробці та
впровадженні
методологій
національно-патріотичного
виховання, що базуються на результатах наукових досліджень,
міжнародних стандартах та рекомендаціях, із метою
консолідації української нації, популяризації традицій духовнокультурної самобутності українського народу, української
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Умови оплати праці

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду
Перелік документів,
необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх
подання

мови, героїки боротьби за державну незалежність і
територіальну цілісність України, шанобливого ставлення до
пам’яті жертв окупаційних режимів в Україні, протидії
антиукраїнським проявам;
11) взаємодія з іншими структурними підрозділами
Мінмолодьспорту та заінтересованими центральними органами
виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,
структурними підрозділами з питань молоді та спорту
обласних, Київської міської державних адміністрацій,
інститутами громадянського суспільства, установами та
організаціями з питань, що належать до компетенції відділу;
12) сприяння висвітленню у засобах масової інформації та у
соціальних мережах заходів щодо реалізації державної
політики з питань національно-патріотичного виховання;
13) взаємодія з науковими установами та долучення до
організації і проведення наукових та соціологічних досліджень
і опитувань з питань, що належать до компетенції відділу,
сприяння втіленню в життя позитивних результатів цих
досліджень;
14) забезпечення доступу до публічної інформації з питань,
що належать до компетенції відділу;
15) надання в межах компетенції консультативної допомоги
громадянам з питань, що належать до компетенції відділу;
16) здійснення організаційного забезпечення участі
керівництва Мінмолодьспорту у заходах з питань, що належать
до компетенції відділу;
17) здійснення моніторингу та аналізу ефективності програм
і заходів з реалізації державної політики у сфері національнопатріотичного виховання до компетенції відділу;
18) вивчення і використання у своїй діяльності передового
світового досвіду та сприяння міжнародному співробітництву з
питань, що належать до компетенції відділу, впровадження
його найкращих досягнень, співпраця з міжнародними
організаціями;
19) вміння готувати презентації;
20) виконання інших функцій, покладених на відділ.
Посадовий оклад – 9 600 грн.;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15
"Питання оплати праці працівників державних органів" (зі
змінами);
- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України
"Про державну службу")
безстроково

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів до зайняття посади державної служби, до
якої додається резюме у довільній формі;
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3) письмова заява, в якій повідомляється, що до кандидата не
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та
надається згода на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону;
4) копія (копії) документа (документів) про освіту;
5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння
державною мовою;
6) заповнена особова картка встановленого зразка;
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.
8) особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та
потребує у зв’язку з цим розумного пристосування подає заяву
про забезпечення в установленому порядку розумного
пристосування.
Документи приймаються до 15 год. 00 хв. 10 травня 2019 року.
Місце, час та дата початку
проведення конкурсу

15 травня 2019 року о 10.00
м. Київ, вул. Еспланадна, 42

Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону
та адреса електронної
пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з
питань проведення
конкурсу

Постарнак Олена Володимирівна,
289-04-34, postarnak@sport.gov.ua
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Освіта

Кваліфікаційні вимоги
ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра

Досвід роботи
не потребує
Володіння державною вільне володіння державною мовою
мовою
Вимоги до компетентності
Вимоги
Компоненти вимоги
1 Уміння працювати з
впевнений користувач ПК (MS Access, MS Office, Outlook
комп’ютером
Express, Internet, Power Point та інше), знання операційних
систем та вміння їх встановлювати, вміння налаштувати та
використовувати комп'ютерне обладнання та офісну техніку,
а також відповідне програмне забезпечення, необхідне для
якісного виконання покладених завдань.
2 Необхідні ділові
аналітичні здібності,
якості
виваженість,
здатність концентруватись на деталях,
уміння дотримуватись субординації,
адаптивність,
стресостійкість,
оперативність,
вміння працювати в команді,
прагнення до самовдосконалення та постійного підвищення
фахового рівня
2
3

4
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Необхідні особистісні
якості

компетентність,
ініціативність,
надійність,
порядність,
дисциплінованість,
тактовність,
готовність допомогти,
емоційна стабільність,
комунікабельність,
повага до інших, відповідальність,
неупередженість

Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
1 Знання законодавства
- Конституція України;
- Закон України "Про державну службу";
- Закон Україні "Про запобігання корупції"
2 Знання спеціального
- Бюджетний Кодекс України;
законодавства, що
- Закон України "Про правовий статус та вшанування пам'яті
пов’язане із
борців за незалежність України в ХХ столітті";
завданнями та змістом
- Закон України "Про засудження комуністичного та націоналроботи державного
соціалістичного (нацистського)тоталітарних режимів в
службовця відповідно
Україні та заборону пропаганди їхньої символіки";
до посадової інструкції - Закон України "Про основи соціальної безпеки України";
(положення про
- постанова Верховної Ради України "Про вшанування героїв
структурний підрозділ) АТО та вдосконалення національно-патріотичного виховання
дітей та молоді";
- постанова Верховної Ради України від 23.02.2017 № 1908VIII "Про рекомендації парламентських слухань про
становище молоді в Україні на тему: "Ціннісні орієнтації
сучасної української молоді";
- Указ Президента України від 12.06.2015 № 334 "Про заходи
щодо поліпшення національно-патріотичного виховання дітей
та молоді";
- Указ Президента України від 13.10.2015 № 580 "Про
Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та
молоді на 2016-2020 роки";
- Указ Президента України від 01.12.2016 № 534 "Про
пріоритетні заходи щодо сприяння зміцненню національної
єдності та консолідації українського суспільства, підтримки
ініціатив громадськості у цій сфері";
- Положення про Міністерство молоді та спорту України,
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від
2 липня 2014 р. № 220 (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2015 № 524
"Про утворення Міжвідомчої комісії з питань національнопатріотичного виховання" (зі змінами);
- постанова Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 № 999
"Про затвердження Типового положення про Координаційну
раду з питань національно-патріотичного виховання при
місцевій державній адміністрації";
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- постанова Кабінету Міністрів України від 12.10.2011 №
1049 "Про затвердження Порядку проведення конкурсу з
визначення програм (проектів, заходів), розроблених
громадськими організаціями та творчими спілками, для
виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка"
(зі змінами);
- розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.10.2017
№ 743 "Про затвердження плану дій щодо реалізації Стратегії
національно-патріотичного виховання дітей та молоді на
2017-2020 роки";
- наказ Міністерства молоді та спорту України від 03.03.2016
№ 808 "Про затвердження Порядку реалізації програм,
проектів та проведення заходів державної політики у
молодіжній сфері.

________________________________________________________

