ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
Інститут державного управління у сфері цивільного захисту
ІДУЦЗ
ДКУД__________
НАКАЗ

(з основної діяльності)

02.09.2019

м. Київ

№ 128

Про оголошення конкурсного відбору
на заміщення науково-педагогічних
посад

Відповідно до вимог пункту 11 статті 55 Закону України «Про вищу
освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ та Порядку проведення конкурсного відбору
при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників Інституту
державного управління у сфері цивільного захисту (далі - Інститут) та
укладання з ними трудових договорів (контрактів) схваленого протоколом
Вченої ради Інституту від 26.06.2018 № 6
НАКАЗУЮ:
1.
Оголосити проведення конкурсного відбору на заміщення вакантної
науково-педагогічної посади доцента та старшого викладача кафедри мовної
підготовки Інституту.
Термін проведення конкурсу два тижні з дня публікації повідомлення про
оголошення конкурсу.
2. Начальнику відділу персоналу та адміністративної роботи Інституту
підполковнику служби цивільного захисту Нешпору О.В. організувати роботу
по розміщенню оголошення про проведення конкурсного відбору на
офіційному сайті Інституту в мережі Інтернет.
3. Для прийняття участі у конкурсі претендентам, які відповідають
кваліфікаційним вимогам до посади, відповідно до чинного законодавства
України необхідно подати наступні документи:
- заяву;
- копію документа, що посвідчує особу;
- заповнену особову картку (встановленого зразка);
- автобіографію;
- завірені копії документів про освіту, науковий ступінь і вчене звання та
трудової книжки (послужного списку);

- список наукових публікацій кандидата (форма 26);
- письмову згоду на обробку персональних даних.
Документи приймаються за адресою: м. Київ, вул. Вишгородська, 21,
кабінет 112 відділ персоналу та адміністративної роботи Інституту. Телефон
для довідок: 430-90-95.
4. Заступнику начальника Інституту (з навчальної та методичної роботи)
полковнику служби цивільного захисту Єременку С.А., начальнику відділу
персоналу та адміністративної роботи Інституту підполковнику служби
цивільного захисту Нешпору О.В., т.в.о. помічника начальника Інституту
(з правової роботи) Васильєву І.О., перевірити матеріали подані претендентами,
для прийняття участі у конкурсному відборі на відповідність кваліфікаційним
вимогам до посади, відповідно до чинного законодавства України. Особам, які
не відповідають кваліфікаційним вимогам до посад, на які оголошено конкурс,
надати письмову відмову про участь у ньому.
5. Голові конкурсної комісії Інституту Михайлову В.М. організувати
роботу щодо розгляду матеріалів претендентів на заміщення науковопедагогічних посад, підготувати відповідне рішення та передати його ученому
секретарю Інституту Кравченко Ю.П., для розгляду на засіданні Вченої ради
Інституту.
6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник Інституту

Петро ВОЛЯНСЬКИЙ

