
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 
02.07.2019 № 136-к 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

головного спеціаліста відділу економіки на період перебування основного 

працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку (категорія «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Бере участь в організації виставок-ярмарків 

продукції, робіт, послуг промислового та 

наукового комплексів району. 

Здійснює аналіз стану і тенденцій розвитку 

промислового комплексу району. 

Проводить моніторинг роботи промислового та 

наукового комплексу району з питань 

підвищення конкурентоздатності, оновлення 

продукції, насичення внутрішнього ринку 

продукцією підприємств району. 

Збирає та аналізує інформацію щодо стану 

розвитку промислового комплексу району. 

Вивчає наявні та перспективні потреби в 

продукції, що виробляється промисловими 

підприємствами району, готує інформацію щодо 

інноваційної діяльності промислових 

підприємств, освоєння нових видів продукції, 

впровадження нових технологічних процесів. 

Налагоджує роботу з керівниками промислових 

та науково-дослідних підприємств району щодо 

надання інформації, необхідної для роботи 

відділу, готує інформацію про результати цієї 

роботи. 

Бере участь у підготовці та проведенні 

святкування професійних свят із залученням 

промислових та науково-дослідних підприємств 

району, готує необхідні матеріали для 

відзначення кращих працівників зазначених 

підприємств. 

Опрацьовує пропозиції щодо погодження 

укладання та розірвання контрактів з 

керівниками державних промислових та 



науково-дослідних підприємств району згідно 

чинного законодавства. 

Здійснює роботу щодо організації шефських 

зв’язків адміністрації та суб’єктів 

господарювання району з військовими 

підрозділами Збройних Сил України, 

Національної гвардії України та Державної 

прикордонної служби України. 

Здійснює контроль за організацією роботи Ради 

директорів промислових та науково-дослідних 

підприємств Солом’янського району м. Києва та 

тендерного комітету адміністрації. 

Бере участь у розробленні проектів програм 

економічного і соціального розвитку міста Києва 

на середньо- та короткостроковий періоди. 

Бере участь у проведенні нарад з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

Аналізує та готує матеріали на апаратні наради, 

інформаційні запити і звернення народних 

депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, 

звернення громадян, що стосується розвитку 

промислового комплексу району. 

Готує проекти розпоряджень адміністрації, 

проекти розпоряджень виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) з питань, що стосується 

розвитку промислового комплексу району. 

Забезпечує надання інформації, що стосується 

розвитку промислового комплексу району для 

оприлюднення на веб-сайті та субвеб-сайті 

адміністрації. 

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 

На період перебування основного працівника у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку 



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 неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 

та надається згода на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону; 4) копію 

(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) 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) 

Документи приймаються до 18.00 год.               

17 липня 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 

перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов 

Ради Європи/ 

тестування 

23 липня 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 

Чередніченко Олена Іванівна, т. 207-09-29  

o.cherednychenko@solor.gov.ua 

 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


конкурсу 

Кваліфікаційні вимоги  

Освіта Вища, не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра 

Досвід роботи - 

Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

Ділові якості Аналітичні здібності, здатність концентруватись 

на деталях, уміння дотримуватись субординації, 

оперативність, обчислювальне мислення, уміння 

працювати в команді 

Особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, 

ініціативність, тактовність, емоційна 

стабільність 

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) 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

Закон України «Про столицю України – місто-

герой Київ» 

Закон України «Про доступ до публічної 

інформації» 

Указ Президента України «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» 

 

 

 

 

 
 
 


