
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 «В» - головний спеціаліст  

відділу економіки Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації на період перебування основного працівника у відпустці для 

догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки участь в організації виставок-ярмарків 

продукції, робіт, послуг промислового та 

наукового комплексів району; 

здійснення аналізу стану і тенденцій розвитку 

промислового комплексу району; 

проведення моніторингу роботи промислового 

та наукового комплексу району з питань 

підвищення конкурентоздатності, оновлення 

продукції, насичення внутрішнього ринку 

продукцією підприємств району; 

вивчення наявних та перспективних потреб в 

продукції, що виробляється промисловими 

підприємствами району, підготовка інформації 

щодо інноваційної діяльності промислових 

підприємства, освоєння нових видів продукції, 

впровадження нових технологічних процесів; 

налагодження роботи з керівниками 

промислових та науково-дослідних підприємств 

району щодо надання інформації, необхідної для 

роботи відділу, підготовка інформації про 

результати цієї роботи; 

участь в підготовці та проведенні святкування 

професійних свят із залученням промислових та 

науково-дослідних підприємств району, 

підготовка необхідних матеріалів для 

відзначення кращих працівників зазначених 

підприємств; 

опрацювання пропозицій щодо погодження 

укладання та розірвання контрактів з 

керівниками державних промислових та науково-



дослідних підприємств району згідно чинного 

законодавства; 

здійснення роботи 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; 

здійснення контролю за організацією роботи 

Ради директорів промислових та науково-

дослідних підприємств Солом’янського району 

м. Києва; 

розробка щоквартальних планів роботи 

відділу, підготовка річних та щоквартальних 

звітів про їх виконання; 

    забезпечення єдиного порядку ведення 

діловодства і роботи з документами в межах 

відділу та здійснення роботи з укомплектування, 

зберігання та використання архівних документів 

до встановлених граничних строків їх зберігання 

у відділі 

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 

На період перебування основного працівника у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення 

нею шестирічного віку 

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 

(із зазначенням 

електронної платформи 

для комунікації 

дистанційно) 

02 квітня 2021 року о 09 год. 00 хв. 

 

 

м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 (проведення 

тестування за фізичної присутності кандидатів)  

 

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 молодшого 

бакалавра та бакалавра 

Досвід роботи не потребує 

Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату 

діяльності;  

- вміння фокусувати зусилля для досягнення 

результату діяльності; 

- вміння запобігати та ефективно долати 

перешкоди 

Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання 

своїх посадових обов'язків з дотриманням строків 

та встановлених процедур; 

- усвідомлення рівня відповідальності під час 

підготовки і прийняття рішень, готовність нести 

відповідальність за можливі наслідки реалізації 

таких рішень; 

здатність брати на себе зобов'язання, чітко їх 

дотримуватись і виконувати 

Ініціативність - здатність пропонувати ідеї та пропозиції без 

спонукання ззовні; 

- усвідомлення необхідності самостійно шукати 

можливості якісного та ефективного виконання 

своїх посадової обов’язків 

Цифрова грамотність - вміння використовувати комп'ютерні пристрої, 

базове офісне та спеціалізоване програмне 

забезпечення для ефективного виконання своїх 

посадових обов'язків; 

- вміння використовувати сервіси інтернету для 

ефективного пошуку потрібної інформації;  

- вміння перевіряти надійність джерел і 

достовірність даних та інформації у цифровому 

середовищі; 

- здатність працювати з документами в різних 

цифрових форматах; зберігати, накопичувати, 

впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та 

дані різних типів; 

- здатність уникати небезпек в цифровому 

середовищі, захищати особисті та конфіденційні 

дані; 

- вміння використовувати електронні реєстри, 

системи електронного документообігу та інші 



електронні урядові системи для обміну 

інформацією, для електронного листування в 

рамках своїх посадових обов'язків;  

- вміння використовувати спільні онлайн 

календарі, сервіси для підготовки та спільного 

редагування документів, вміти користуватись 

кваліфікованим електронним підписом (КЕП); 

здатність використовувати відкриті цифрові 

ресурси для власного професійного розвитку 

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»; 

Указ Президента України «Про шефську 

допомогу військовим частинам Збройних Сил 

України, Національної гвардії України та 

Державної прикордонної служби України» 

 

 

 

 

 

 


