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УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

(категорія «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Здійснює постійний контроль за виконанням 

законодавчих і нормативних актів юридичними 

особами та громадянами в питаннях утримання 

санітарно-технічного стану території району. 

Здійснює заходи по виявленню та притягненню 

порушників до відповідальності згідно з чинним 

законодавством в Україні. У встановленому 

порядку вносить (готує) проекти запитів до 

державних органів влади та органів 

самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, 

установ, організацій різних форм власності,  

політичних партій, громадських та релігійних 

організацій  стосовно отримання необхідних 

статистичних та оперативних даних, звітів з 

питань, що стосуються діяльності відділу, що 

належать до їх компетенції.  

Здійснює своєчасний та якісний розгляд 

звернень та запитів від органів виконавчої влади, 

громадських об`єднань, засобів масової 

інформації, підприємств, установ та організацій, 

громадян в межах компетенції відділу. Бере 

участь у розробці пропозицій, комплексних 

заходів з благоустрою району. Готує пропозиції 

по закріпленню територій за підприємствами, 

організаціями та установами по догляду, 

експлуатації і поліпшенню благоустрою (вулиць, 

зупинок міського пасажирського транспорту, 

внутрішньоквартальних територій, парків, 

скверів тощо). Запрошує до відділу посадових 

осіб підприємств, установ, організацій та 

громадян для вжиття заходів по усуненню 

недоліків в благоустрої району. Одержує у 

встановленому порядку від інших структурних 



підрозділів адміністрації, підприємств, установ і 

організацій інформацію, документи та інші 

матеріали, необхідні для виконання покладених 

на нього завдань.  

Обстежує, проводить контроль за дотриманням 

нормативного санітарно-технічного стану 

територій, будівель, споруд, інженерних мереж, 

елементів зовнішнього благоустрою та, в разі їх 

недотримання, вжиття відповідних заходів щодо 

їх усунення та отримання необхідної інформації, 

що належить до компетенції відділу. Погоджує, 

закриття аварійних та планових контрольних 

карток на тимчасове порушення благоустрою та 

його відновлення, виданих Департаментом 

міського благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) які виконуються на 

території району. Здійснює контроль за 

виконанням умов та термінів контрольних та 

планових карток на тимчасове порушення 

благоустрою та його відновлення, виданих 

Департаментом міського благоустрою 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Вносить пропозиції щодо погодження схеми 

розміщення тимчасових споруд на території 

Солом’янського району.  

Виконує поточні завдання за дорученням 

начальника відділу. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за ранг 

державного службовця та надбавка за вислугу 

років на державній службі - згідно чинного 

законодавства. 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроковий трудовий договір. 

Перелік інформації, 

необхідної для участі в 

конкурсі, та строк її 

подання 

1. заяву про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади за 

встановленою формою; 

2. резюме за встановленою формою, в якому 

обов’язково зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня 



вищої освіти; 

підтвердження рівня вільного володіння 

державною мовою; 

відомості про стаж роботи, стаж державної 

служби (за наявності), досвід роботи на 

відповідних посадах; 

3. заяву, в якій повідомляє, що до неї не 

застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України 

«Про очищення влади», та надає згоду на 

проходження перевірки та на оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону. 

Можливе подання додаткової інформації, яка 

підтверджує відповідність встановленим 

вимогам, зокрема стосовно попередніх 

результатів тестування, досвіду роботи, 

професійних компетентностей, репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові публікації 

тощо). 

Інформація приймається до 18.00 год.                

18 грудня 2019 року. 

Додаткові 

(необов’язкові 

документи) 

Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби 

Місце, час та дата 

початку  проведення 

оцінювання кандидатів 

20 грудня 2019 року о 10-00 

03020, м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41.  

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Чередніченко Олена Іванівна, т. 207-09-29  

o.cherednychenko@solor.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги  

Освіта Вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, 

молодшого бакалавра 

Досвід роботи - 

Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 



Ділові якості Аналітичні здібності, уміння дотримуватись 

субординації, оперативність, обчислювальне 

мислення, уміння працювати в команді 

Особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, 

ініціативність, надійність, порядність, чесність, 

тактовність, емоційна стабільність, рішучість. 

Уміння працювати з 

комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Excel, 

Word), навички роботи з інформаційно-

пошуковими системами в мережі Інтернет, 

уміння використовувати офісну техніку. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»;   

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) 

Кодекс України про адміністративні 

правопорушення; 

Закони України: 

«Про благоустрій населених пунктів»; 

«Про місцеві державні адміністрації»; 

«Про звернення громадян». 

Рішення Київської міської ради від 25 грудня      

2008 року № 1051/1051 «Про Правила 

благоустрою міста Києва». 

 

 
 


