
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ служби у справах дітей та сім’ї 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

07.12.2018 № 32-к 
 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

головного спеціаліста відділу з питань організації профілактичної роботи  

(категорії «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Забезпечення реалізації державної політики у сфері 

соціального захисту дітей, запобігання бездоглядності та 

безпритульності дітей, профілактики правопорушень серед 

дітей Солом’янського району м. Києва. 

Організовує разом з суб’єктами профілактичної роботи, які 

опікуються долею дітей, заходи щодо захисту прав та 

інтересів дітей, виявляє причини, що зумовлюють дитячу 

бездоглядність, запобігає  правопорушенням серед дітей. 

Здійснює районні профілактичні заходи щодо виявлення та 

усунення причин, які запобігають дитячій бездоглядності та 

сприяють вчиненню дітьми правопорушень. 

Здійснює облік дітей, які опинились у складних життєвих 

обставинах, та забезпечує внесення всієї необхідної 

інформації щодо них до системи ЄІАС «Діти». 

Координувати діяльність органів освіти, охорони здоров'я, 

внутрішніх справ щодо профілактики та припинення фактів 

жорстокого поводження з дітьми. 

Представляти, у разі необхідності, інтереси дітей в судах, у 

їх відносинах з установами та організаціями незалежно від 

форми власності. 

Звертатись до органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, органів Національної поліції, установ та 

організацій незалежно від форми власності, з метою 

отримання всієї необхідної інформації щодо дітей, які 

опинились у складних життєвих обставинах. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4100,00 грн., надбавка за ранг 

державного службовця, надбавка за вислугу років на 

державній службі – згідно чинного законодавства. 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроковий трудовий договір  

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів для зайняття посади до якої додається 

резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій повідомляється про те, що до Вас 

не застосовуються заборони, визначені частиною третьою 

або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


влади», та надається згода на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей стосовно Вас відповідно до 

зазначеного Закону; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою (у разі подання документів для участі у 

конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6) заповнену особову картку встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік 

(надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 

декларації на офіційному веб-сайті НАЗК). 

Термін прийняття документів:  

до 16:00 год. 21 грудня 2018 року 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

26 грудня 2018 року о 11-00 год. 

03020, м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Варова Віолетта Олександрівна, тел. (044) 248-97-56, 

Тинна Світлана Петрівна, тел. (044) 248-49-96, 

ssd@solor.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

Освіта Вища, не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 

Досвід роботи Не потребує 

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетенції 

Вимога Компоненти вимоги 

Уміння працювати з 

комп’ютером 

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну техніку, 

вміння користуватись оргтехнікою. 

Ділові якості Уміння працювати в команді, стресостійкість, 

оперативність 

Особисті якості Відповідальність, дисциплінованість, тактовність. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 



Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане 

із завданнями та змістом 

роботи державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

1) Чинне законодавство у сфері соціального захисту дітей. 

 


