
 

 

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ З ДИСЦИПЛИНИ 

КАДРОВА ПОЛІТИКА ТА ОРГАНІЗАЦІЙНО - ПРАВОВІ ОСНОВИ 

РОБОТИ З ПЕРСОНАЛОМ 

 

1. Цілі, завдання та сутність кадрової політики. Об'єкт кадрової політики, 

поняття щодо визначення об'єкту управління.  

2. Підсистеми кадрової політики, управління трудовими ресурсами, зайнятістю 

персоналу. 

3. Соціальне управління і кадрова політика. Стан кадрової політики ДСНС. 

4. Система планів підготовки, розподілу та використання кадрів. 

5. Види планування кадрової роботи.  

6. Планування роботи з кадрами на прикладі діяльності ДСНС.   

7. Прогнозування та його роль в кадровій політиці.  

8. Методи визначення потреби в кадрах. 

9. Основні положення роботи з кадрами в ДСНС, зміст кадрової політики, 

основні напрямки кадрової роботи, принципи і система кадрової роботи. 

Елементи кадрової роботи.   

10. Кадрові апарати ДСНС як функціональні підрозділи служби цивільного 

захисту. Організація роботи кадрових служб, особливості роботи з кадрами в 

системі ДСНС.  

11 Діючі законодавчі і підзаконні акти зі змінами і доповненнями 

стосовно організації проходження служби рядового і начальницького складу 

ДСНС, загальні визначення та зміст. 

12. Права, обов'язки, відповідальність, умови несення служби, прийом на 

службу.  

13. Порядок відбору кандидатів на службу  в органи і підрозділи цивільного 

захисту.   

14. Призначення на посади та просування по службі.  

15. Тимчасове виконання обов'язків та усунення від виконання обов'язків за 

посадою. 



16. Нормативно-правова база щодо атестування рядового і молодшого 

начальницького складу ДСНС, порядок організації та проведення 

службового атестування, реалізація висновків, контроль та звітність. 

17. Порядок присвоєння та позбавлення спеціальних звань. Первинні,  чергові, 

дострокові звання.  

18. Відпустки, види відпусток, умови надання, планування,   облік,   контроль. 

19. Державні нагороди, види, порядок подання документів. 

20. Порядок обліку кадрів та організаційно-штатна робота. 

21. Порядок ведення та склад розділів особових справ рядового і нач. складу 

служби ЦЗ.  

22. Порядок формування та використання резерву кадрів служби цивільного 

захисту 

23. Соціальний захист осіб рядового і начальницького складу служби ЦЗ. 

24. Порядок звільнення зі служби в запас та відставку.  

25. Умови та обставини звільнення зі служби цивільного захисту.  

26. Пенсійне забезпечення  рядового та начальницького складу служби 

цивільного захисту.  

27. Зміст соціально-гуманітарної роботи в органах та підрозділах цивільного 

захисту.  

28. Порядок проведення та зміст  гуманітарної підготовки в органах і 

підрозділах ЦЗ. 

29. Інформаційно-пропагандистське забезпечення діяльності органів і 

підрозділів ЦЗ. 

30.Форми і методи проведення індивідуальної виховної роботи в органах і 

підрозділах ЦЗ. 

31. Наставництво в органах і підрозділах ЦЗ, організація роботи наставництва та 

особливості. 

32. Порядок планування, організації та звітності з соціально-гуманітарної 

роботи. 

33. Плинність кадрів, причини та заходи по зниженню плинності. 
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