
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Солом’янської районної  

в місті Києві державної 

адміністрації 

від 23.03.2021 № 45-к 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу  

на зайняття посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу  

з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб   

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки    забезпечення виконання заходів щодо реалізації 

державної політики з питань реєстрації та зняття 

з реєстрації місця проживання/перебування 

фізичних осіб на території Солом’янського 

району; 

   керівництво та організація роботи відділу: 

- забезпечення виконання завдань і функцій, 

покладених на відділ; 

- забезпечення планування роботи відділу; 

- визначення та розподіл обов’язків між 

працівниками відділу, координація та  контроль 

за їх виконанням; 

- забезпечення дотримання працівниками відділу 

законодавства з питань державної служби, 

запобігання корупції, іншого законодавства з 

питань, що належать до повноважень відділу; 

- забезпечення дотримання працівниками правил 

внутрішнього службового розпорядку;  

- вжиття заходів щодо удосконалення та 

підвищення ефективності роботи відділу;  

- забезпечення опрацювання та підготовки 

документів з питань віднесених до компетенції 

відділу; 

- здійснення оцінювання результатів службової 

діяльності працівників відділу; 

- сприяння щодо підвищення кваліфікації 

працівників відділу; 

- підписання акту передачі справ і майна, у разі 

звільнення з посади чи переведення на іншу 

посаду; 



   звітування перед головою адміністрації та 

першим заступником голови про виконання 

покладених на відділ завдань та функцій; 

прийняття рішення про реєстрацію/зняття з 

реєстрації місця проживання або відмову у 

реєстрації/знятті з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб; 

   контроль внесення до Реєстру територіальної 

громади міста Києва: 

-відомостей про реєстрацію/зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування фізичних осіб; 

-інформації з адресних карток; 

-повідомлень про зняття з реєстрації місця 

проживання особи; 

    внесення відомостей про реєстрацію/зняття з 

реєстрації місця проживання у документ, до якого 

вносяться відомості про місце проживання; 

    контроль своєчасного надання відповідей на 

запити Солом’янського районного суду м. Києва 

та на запити нотаріусів; 

    контроль своєчасного надання в порядку 

передбаченому чинним законодавством України 

відомості до Державного реєстру виборців, 

територіального підрозділу державної 

міграційної служби та військового комісаріату; 

    організація роботи щодо ефективної взаємодії 

із управлінням (Центром) надання 

адміністративних послуг, іншими структурними 

підрозділами адміністрації з питань, що 

стосуються діяльності відділу; 

    розгляд в установленому порядку у межах своєї 

компетенції запитів і звернень народних 

депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, 

звернень громадян, підприємств, установ і 

організацій незалежно від форм власності; 

     відповідальність за використання та зберігання 

особистого штампу 

Умови оплати праці посадовий оклад – 7 400 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 

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. 

 

Документи приймаються до 17.00 год. 00 хв.                

30 березня 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.  

Місце або спосіб 

проведення тестування. 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди 

02 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв. 

 

 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

тестування за фізичної присутності кандидатів)  

 



(із зазначенням 

електронної платформи 

для комунікації 

дистанційно) 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

 

За рішенням конкурсної комісії дата та час 

можуть бути змінені, про що конкурсантів буде 

повідомлено додатково 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Завадська Ганна Дмитрівна, (044) 207-09-29  

a.zavadska@solor.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги  

Освіта вища, ступінь вищої освіти не нижче магістра 

Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби 

категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності не 

менше одного року 

Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

Лідерство  - вміння мотивувати до ефективної професійної 

діяльності; 

- сприяння всебічному розвитку особистості 

Прийняття ефективних 

рішень 

-  здатність приймати вчасні та виважені 

рішення; 

-  здатність впроваджувати інноваційні рішення,  

рішучість та орієнтованість на результат 

Якісне виконання 

поставлених завдань 

- - чітке і точне формулювання мети, цілей і 

завдань службової діяльності 

Робота з великими 

масивами інформації 

-вміння систематизувати великий масив 

інформації; 

-здатність виділяти головне, робити чіткі, 

структуровані висновки 

Цифрова грамотність - - вміння використовувати комп’ютерні пристрої, 

базове офісне та спеціалізоване програмне 

забезпечення для ефективного виконання своїх 



посадових обов’язків; 

- - здатність працювати з документами в різних 

цифрових форматах; зберігати, накопичувати, 

впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та 

дані різних типів; 

- вміння використовувати електронні реєстри, 

системи електронного документообігу та інші 

електронні урядові системи для обміну 

інформацією, для електронного листування в 

рамках своїх посадових обов’язків 

Відповідальність - усвідомлення важливості  якісного виконання 

своїх  посадових обов’язків з дотриманням 

строків та встановлених процедур 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»;   

Закон України «Про запобігання корупції»; 

Закон України «Про інформацію»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02 

березня 2016 № 207 «Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру»   

 

 

 

  


