Затверджено
Наказ Головного управління
статистики у Черкаській області
02.10.2017 № 80-к
УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення вакантної посади категорії «В» головного
спеціаліста з питань захисту інформації Головного управління статистики у
Черкаській області вул. Остафія Дашковича, 39, м. Черкаси, 18001
(є самостійним та функціонально незалежним спеціалістом)
Загальні умови

Посадові обов'язки

Умови оплати праці

1.Виконання завдань у сфері захисту
інформації в автоматизованих системах
Головного управління статистики у
Черкаській області.
2. Організація робіт зі створення,
удосконалення і використання
комплексної системи захисту
інформації (КСЗІ) Головного
управління статистики у Черкаській
області.
3. 3дійснення контролю функціонування
та адміністрування (КСЗІ) в
автоматизованих системах в Головному
управлінні статистики у Черкаській
області.
4. Організація роботи щодо захисту
персональних даних та контроль за
додержанням Закону України «Про захист
персональних даних» в Головному
управлінні статистики у Черкаській
області.
5) Проводить комплекс робіт згідно вимог
Порядку використання комп'ютерних
програм в органах виконавчої влади.
Посадовий оклад згідно із штатним
розписом в розмірі 3801 грн., надбавка
за вислугу років, надбавка за ранг
державного службовця відповідно до
постанови КМУ від 18.01.2017 № 15 (зі
змінами) « Питання оплати праці
працівників державних органів ».

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

Місце, час та дата початку
проведення конкурсу
Прізвище, ім'я, по батькові, номер
телефону та адреса електронної
пошти особи, яка надає додаткову
інформацію з питань проведення
конкурсу

Безстроково
1 .Копія паспорта громадянина України
2. Письмова заява про участь в конкурсі
із зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади державної служби, до
якої додається резюме у довільній
формі.
3. Письмова заява, в якій особа
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. Копія(копії) документа(документів)
про освіту.
5 .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 2016 рік.
Термін прийняття документів до 17.00
години 17 жовтня 2017 року.
18001, м. Черкаси, вул. Остафія
Дашковича, 39, к.1007 о 10.00 години
20 жовтня 2017 року.
Пилипенко Людмила Василівна,
тел. (0472) 33 89 61
Е-mail:gustat@ck.ukrstat.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

Вища, не нижче ступеня молодшого
бакалавра, бакалавра; бажано галузь
знань - інформаційні технології

2.
3.

Досвід роботи
Володіння державною
мовою

Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність

1.

Технічні вміння

2.

Володіння сучасними
інформаційними
технологіями

Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку.
Встановлення операційних систем на
комп'ютерах та серверах, побудова локальних
мереж, створення моделей загроз для інформації.
Знання сучасних способів та методів
застосування засобів обчислюваної техніки під
час виконання функцій збору , зберігання,
обробки, передачі, використання та захисту
інформації.

Професійні знання

1.

Знання законодавства

1. Конституція України;
2. Закон України «Про державну службу»;
3. Закон України «Про запобігання корупції».

2.

Знання спеціального
законодавства, що
пов'язане із завданнями
та змістом роботи
державного службовця
відповідно до посадової
інструкції (положення
про структурний
підрозділ)

1. 3акон України «Про державну статистику»;
2. Кодекс України про адміністративні
правопорушення;
3. 3акон України «Про інформацію»;
4. 3акон України «Про захист інформації в
інформаційно-телекомунікаційних системах»;
5. Закон України «Про захист персональних
даних».

3.

Якісне виконання
поставлених завдань

1. Вміння працювати з інформацією;
2. Здатність працювати в декількох проектах
одночасно;

4.

Особистісні
компетенції

3. Вміння надавати пропозиції, їх
аргументувати та презентувати;
4. Орієнтація на досягнення кінцевих
результатів.
5. Забезпечення функціонування
комп'ютерного та серверного обладнання,
виконання робіт з експлуатації систем захисту
та контролю за станом захищеності
інформації.
1. Відповідальність;
2. Уважність до деталей;
3. Орієнтація на саморозвиток;
4. Вміння працювати в стресових ситуаціях;
5. Системність і самостійність в роботі.

