ЗАТВЕРДЖЕНО
Протокол засідання конкурсної
комісії з відбору кандидата на посаду
Голови Національного агентства з
питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від
корупційних та інших злочинів
від 16 грудня 2021 року № 15
Порядок
проведення оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування
Цей документ розроблено відповідно до пункту 3 частини 7 статті 6
Закону України “Про Національне агентство України з питань виявлення,
розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших
злочинів” (далі - Закон) та Порядку проведення конкурсу з відбору кандидата на
посаду Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та
управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів,
затвердженого Протоколом конкурсної комісії № 4 від 18 жовтня 2021 року
(далі - Порядок).
1.
Оцінювання професійних знань та якостей шляхом тестування
(далі – тестування) здійснюється на базі Центру оцінювання кандидатів на
зайняття посад державної служби НАДС за адресою: м. Київ, вул. Прорізна, 15.
Початок тестування о 8 год. 30 хв. 24 грудня 2021 року.
Тестування проводиться за двома напрямками:
- знання загального законодавства;
- знання спеціального законодавства.
2.
Інформація про дату, час, місце тестування, а також список
допущених до участі у тестуванні кандидатів оприлюднюється Секретаріатом
Кабінету Міністрів України на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів
України не пізніше ніж за три дні до початку тестування, а також надсилається
Секретаріатом Кабінету Міністрів України кандидатам на електронну пошту,
вказану у заяві про участь у конкурсі. Надсилання інформації кандидату
електронною поштою вважається належним повідомленням кандидата про дату,
час та місце проведення тестування на знання законодавства.
3.
Перелік питань для тестування розміщується на офіційному вебсайті Кабінету Міністрів України не пізніше ніж за 7 календарних днів до дня
проведення тестування.
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4.
Результати попередніх тестувань кандидатів не можуть
використовуватися під час проведення конкурсу з відбору кандидата на посаду
Голови Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління
активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.
5.
Перед проходженням тестування кожен кандидат пред’являє
паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та
підтверджує громадянство України.
6.
Під час проведення тестування кандидатам забороняється
користуватися не призначеними для тестування електронними приладами,
підручниками, навчальними посібниками тощо, а також спілкуватися між
собою. У разі порушення кандидатом порядку проведення тестування він
попереджається про можливість відсторонення від подальшої участі в ньому, а в
разі повторного порушення відсторонюється від подальшої участі в тестуванні,
про що складається відповідний акт.
7.
Тестування кандидатів розпочинається з реєстрації в електронній
системі. При реєстрації кандидат вводить логін і пароль у відповідні поля на
екрані комп’ютера. Після реєстрації з’явиться повідомлення про можливість
«РОЗПОЧАТИ ІСПИТ» при натисканні на яке почнеться відлік часу, який
дається для відповідей на запитання.
8.
Тестування кандидатів здійснюється за один етап, під час якого
будуть використані тестові питання на знання законодавства, що
поділятимуться на два блоки: знання загального законодавства та знання
спеціального законодавства.
9.
Перед початком тестування на знання загального законодавства
кандидатам надається час (не більше 20 хвилин) на підготовку до тестування.
10. Для відповідей на питання на знання загального законодавства
кандидатам відведено 40 хвилин. За цей час на комп’ютері можна відповісти на
40 запитань.
11. Кожне питання передбачає чотири варіанти відповіді. Лише один з
варіантів є правильним. Кожна правильна відповідь на запитання оцінюється в 1
бал.
12. Після закінчення кандидатом проходження тестування на знання
загального законодавства або після закінчення часу, відведеного для його
проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за
допомогою програмного забезпечення. В разі, якщо кандидат після завершення
тестування на знання загального законодавства набрав менш, ніж 34 бали,
кандидат не допускається до тестування на знання спеціального законодавства.
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13. Після завершення тестування на знання загального законодавства та
перед початком тестування на знання спеціального законодавства кандидатам
надається час (не більше 10 хвилин) для відпочинку.
14. Для відповідей на питання на знання спеціального законодавства
кандидатам відведено 15 хвилин. За цей час на комп’ютері можна відповісти на
15 запитань.
15. У кожного питання на знання спеціального законодавства є 4
варіанти відповіді. Лише один з варіантів є правильним. Кожна правильна
відповідь на запитання оцінюється в 1 бал.
16. Після закінчення кандидатом проходження тестування на знання
спеціального законодавства або після закінчення часу, відведеного для його
проведення, здійснюється автоматичне визначення результатів тестування за
допомогою програмного забезпечення. В разі, якщо кандидат після завершення
тестування на знання спеціального законодавства набрав менш, ніж 13 балів,
кандидат не допускається до наступного етапу конкурсного відбору.
17. За результатами тестування формується звіт, який роздруковується
та підписується кандидатом, після чого передається адміністратору (працівнику
Центру оцінювання кандидатів на зайняття посад державної служби).
18. Адміністратор підписує такий звіт у присутніх членів конкурсної
комісії, фіксує зазначені результати у відомості про результати тестування та
заповнює зведену відомість.
19. Кожен кандидат після проходження тестування може ознайомитись
з кількістю набраних ним балів.
20. Результати тестування зберігаються до завершення конкурсу з
відбору кандидата на посаду Голови Національного агентства з питань
виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та
інших злочинів.
21. Результати проведення тестування затверджуються конкурсною
комісією та оприлюднюються упродовж трьох робочих днів з дня затвердження
на офіційному веб-сайті Кабінету Міністрів України із зазначенням балів,
набраних кандидатами, або зазначенням відсутності кандидата на тестуванні.
22. Всі скарги, що виникнуть у кандидатів під час проведення
тестування, мають бути заявлені присутнім членам конкурсної комісії або
адміністратору. Дані скарги будуть розглянуті конкурсною комісією на
найближчому засіданні.

