
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

від _24.11.2021  № _183-к 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу  

на зайняття посади державної служби  

категорії «В» - головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм  

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки        здійснення постійного контролю за виконанням 

законодавчих і нормативних актів юридичними 

особами та громадянами в питаннях утримання 

санітарно-технічного стану території району;  

        підготовка у встановленому порядку проектів 

запитів до державних органів влади та органів 

самоврядування, їх посадових осіб, підприємств, 

установ, організацій різних форм власності з питань, 

що стосуються діяльності відділу; 

       здійснення своєчасного та якісного розгляду 

вхідної кореспонденції, звернень та запитів від 

органів виконавчої влади, громадських об`єднань, 

засобів масової інформації, підприємств, установ та 

організацій, громадян з питань благоустрою та 

охорони навколишнього середовища, в тому числі 

через систему електронного документообігу 

«АСКОД»; 

      організація роботи щодо вхідної документації, 

звернень громадян за допомогою програмного 

забезпечення системи електронного документообігу 

«АСКОД»; 

      забезпечення роботи з укомплектування, 

зберігання, обміну та використання архівних 

документів до встановлення граничних строків їх 

зберігання у відділі; 

       отримання у встановленому порядку від інших 

структурних підрозділів адміністрації, підприємств, 

установ і організацій інформації, документів та 

інших матеріалів, необхідних для виконання 

покладених на нього завдань; 

       виконання поточних завдань за дорученням 

начальника відділу; 

        заміщення на час відсутності у зв’язку з 

відпусткою, хворобою та іншими причинами іншого 

головного спеціаліста. 



Умови оплати праці посадовий оклад – 5 300 грн. 

надбавки, доплати, премії та компенсації 

відповідно до статті 52 Закону України «Про 

державну службу»;  

надбавка до посадового окладу за ранг державного 

службовця відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 

«Питання оплати праці працівників державних 

органів» (із змінами) 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

безстроково 

 

строк призначення особи, яка  досягла 65-річного 

віку становить один рік з правом повторного 

призначення без обов’язкового проведення 

конкурсу щороку 

 

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 

формою згідно з додатком 2 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2016 № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, 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 у відповідній сфері, 

визначеній в умовах конкурсу, та на керівних 

посадах (за наявності відповідних вимог); 

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. 

  Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 

  Інформація приймається до 17.00 год. 00 хв.                  

01.12. 2021 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 

 

Дата і час початку 

проведення тестування 

кандидатів 

 

06.12. 2021 року о 09 год. 00 хв. 

 

Дата та час можуть бути змінені, про що 

кандидатів буде повідомлено додатково 

Місце або спосіб 

проведення тестування 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

тестування за фізичної присутності кандидатів)  

 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди (із 

зазначенням електронної 

платформи для 

комунікації дистанційно) 

 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

 

 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди з 

метою визначення 

керівником апарату 

переможця (переможців) 

конкурсу (із зазначенням 

електронної платформи 

для комунікації 

дистанційно) 

 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

 

Антонова Наталя Борисівна, (044) 207-09-29  

n.antonova@solor.gov.ua 

 

 

Кваліфікаційні вимоги  

 

Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, 

молодшого бакалавра 

Досвід роботи не потребує 

Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога Компоненти вимоги 



 

Аналітичні здібності - здатність до логічного мислення, 

узагальнення, конкретизації, розкладання 

складних питань на складові, виділяти головне 

від другорядного, виявляти закономірності; 
- вміння аналізувати інформацію та робити 

висновки, критично оцінювати ситуації, 

прогнозувати та робити власні умовиводи. 

Якісне виконання 

поставлених завдань  

- чітке і точне формулювання мети, цілей і 

завдань службової діяльності; 

-  комплексний підхід до виконання 

завдань. 

Ведення ділових 

переговорів 

-        -  уміння підготувати взаємовигідні варіанти 

співпраці/вирішення питання; 

-        -   уміння визначати інтереси сторін, аналіз їх 

сильних та слабких пропозицій; 

-        - уміння побудови аргументації та 

контраргументації; 

Адаптивність - усвідомлення необхідності запровадження 

змін для ефективного функціонування державної 

служби; 

- позитивне ставлення та відкритість до 

змін і нововведень; 

- здатність регулювати та пристосовувати 

власну поведінку до обставин, що змінюються; 

Мотивація - чітке бачення своєї місії на обраній посаді 

в державному органі; 

- розуміння ключових чинників, які 

спонукають до обраної посади. 

 

                                           Професійні знання 

 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»;   

Закон України «Про запобігання корупції»; 

Закон України «Про місцеві державні 

адміністрації»; 

Закон України «Про столицю України – місто-

герой Київ »;  

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 

Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»; 

Закон України «Про благоустрій населених 

пунктів»; 



Правила благоустрою міста Києва, затверджені 

рішенням Київської міської ради від 25.12.2008 № 

1051/1051. 

 

 


