
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління культури, туризму  

та охорони культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від 30.11.2018 № 109-к 

 

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби головного 

спеціаліста відділу культурно-мистецької діяльності, туризму та охорони 

культурної спадщини управління культури, туризму та охорони культурної 

спадщини Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(категорія «В») 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Забезпечувати виконання покладених на управління 

культури, туризму та охорони культурної спадщини 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації (далі – управління) завдань з реалізації 

державної політики у сфері культури, туризму та 

охорони культурної спадщини в межах компетенції 

головного спеціаліста. 

Готувати і надавати іншим відділам та управлінням 

адміністрації інформацію з питань, що відносяться до 

компетенції управління. 

Розглядати звернення громадян, підприємств, установ і 

організацій, посадових осіб, запити та звернення 

народних депутатів, запити на інформацію з питань, що 

відносяться до компетенції відділу. 

Сприяти організації культурної діяльності, координація 

взаємодії управління з різновідомчими закладами 

культури  і мистецтв. 

Брати участь в організації та проведенні нарад, семінарів, 

конференцій з питань напрямків діяльності управління; 

Брати участь  у підготовці та проведенні  районних 

культурно-мистецьких заходів. 

Брати участь у підготовці проектів нормативних та 

організаційно-методичних документів, проектів рішень 

та пропозицій керівництву на виконання доручень 

органів виконавчої влади вищого рівня. 

Робота з системою електронного документообігу 

«АСКОД». 

Виконання доручення керівництва, підготовка 

доповідних записок, проектів наказів та розпоряджень з 

питань, що стосуються його компетенції. 

Здійснювати  ведення кадрової роботи. 

 

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 4100,00 коп., надбавка за вислугу 



років на державній службі, надбавка за ранг 

державного службовця, премія – відповідно до Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроково 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1)копія паспорта громадянина України; 

2)письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів до зайняття посади 

державної служби до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3)письмова заява, в якій повідомляться про не 

застосування заборони, визначеної частиною третьою 

або четвертою статті 1 Закону України “ Про 

очищення влади ”, та згода на проходження перевірки 

та оприлюднення відомостей стосовно особи, 

відповідно до зазначеного Закону; 

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

5)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)заповнена особова картка державного службовця 

встановленого зразка; 

7)декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному веб-

сайті НАЗК). 

 

Строк подання документів: документи приймаються 

до 18 год.00 хвилин 17 грудня 2018  року.  

 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

21 грудня 2018  року об 11.00 год., 

просп. Повітрофлотський, 41,  м. Київ, 03020 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Колєснікова Світлана Борисівна,  тел. (044) 207 09 92; 

е-mail: srda@ukr.net 

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра. 

Досвід роботи Без досвіду роботи. 

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

mailto:srda@ukr.net


Вміння працювати з 

комп’ютером  

1)володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача; 

2)досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 

(Word, Excel, Power Point);  

3)навички роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет; 

4)навички роботи з офісною технікою та оргтехнікою. 

Ділові якості 1) аналітичні здібності; 

2) оперативність; 

3) вміння визначати пріоритети; 

4) вміння працювати з інформацією; 

5) вміння працювати в команді. 

Особистісні якості 1) ініціативність; 

2) відповідальність; 

3) порядність; 

4) комунікабельність; 

5) дисциплінованість; 

6) взаємоповага; 

7) 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)Закон України «Про культуру»;  

2)Закон України «Про бібліотеки і бібліотечну 

справу»; 

3)Закон України «Про туризм»; 

4)Закон України «Про Про доступ до публічної 

інформації»; 

5)Закон України «Про захист персональних даних»; 

6)Закон України «Про звернення громадян»; 

7)Закон України «Про освіту»; 

8)Закон України «Про позашкільну освіту»; 

9)нормативно-правові документи, що стосуються 

культури, туризму та охорони культурної спадщин.  
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


