
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ управління культури 

Солом’янської районної в місті Києві  

державної адміністрації  

від 26.03.2021№   21 -к 

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу 

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

мистецької діяльності, туризму та охорони культурної спадщини управління культури 

Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації  

 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
    здійснення контролю за дотриманням законодавства 

щодо реалізації державної політики у сфері культури, 

туризму та охорони культурної спадщини; 

   організація розробки окремих положень, аналітичних 

матеріалів, планових показників, звітності,  пропозицій, 

прогнозів розвитку сфери управління, з питань, що 

належать до компетенції управління, перспективних планів 

соціально-економічного розвитку району; 

   є голова тендерного комітету та є уповноваженою особою, 

яка здійснює спрощені процедури закупівель, закупівлі не 

більше 50 тисяч грн. відповідно до ЗУ «Про публічні 

закупівлі»; 

    керівництво та організація роботи відділу: 

- забезпечення виконання завдань і функцій, 

покладених на відділ та несення відповідальності за 

їх виконання; 

- сприяння створенню належних умов праці у відділі; 

- визначення ступеню відповідальності працівників 

відділу, розподілення обов’язків між ними та 

здійснення контролю їх діяльності; 

- організація і регулювання роботи відділу щодо його 

ефективної взаємодії з іншими підрозділами 

управління; 

- забезпечення дотримання працівниками відділу 

законодавства України з питань державної служби та 

протидії корупції, правил внутрішнього службового 

розпорядку та здійснення контролю за додержання 

встановлених правил роботи з документами у 

відділі; 

     здійснення правової, договірної роботи в управлінні та 

забезпечення доступу до публічної інформації, якою володіє 

управління відповідно до чинного законодавства; 

    звітування перед начальником управління: 

- щодо роботи тендерного комітету; 

- про виконання покладених на відділ завдань. 

     здійснення: 

-      - забезпечення реалізації державної політики у галузі 

туризму; 



- координації роботи Клубного закладу «Будинок 

культури Жуляни»; 

- розгляд звернень громадян, підприємств, установ та 

організацій, посадових осіб, запитів та звернень 

народних депутатів, запитів на інформацію з питань, 

що відносяться до компетенції управління. 

     узагальнення матеріалів, що стосуються роботи 

управління, до апаратних нарад, колегій, круглих столів. 

    організація роботи у підготовці і проведенні районних 

культурно-мистецьких заходів. 

    забезпечення захисту персональних даних. 

Умови оплати праці 
    посадовий оклад – 6 100 гривень; 

    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 до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року  

№ 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 особа 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 15 год. 45 хв. 

  02 квітня 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) 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди з метою визначення 

суб’єктом призначення або 

керівником державної служби 

переможця (переможців) 

конкурсу (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

  08 квітня  2021 року о 09 год. 00 хв. 

 

   м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 313 

(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) 

 

   м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 313 

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

  За рішенням конкурсної комісії дата та час можуть бути 

змінені, про що конкурсантів буде повідомлено додатково 

   м. Київ, просп. Повітрофлотський, 41, каб. 317 

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

 

 

 

   Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт 

громадянина України або інший документ, який посвідчує 

особу та підтверджує громадянство України, захисну маску 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

   Романенко Інна Миколаївна,  тел. (044) 207 09 91; 

    е-mail: srda@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта      вища, ступінь вищої освіти – магістр  

2. 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 

3. Володіння державною 

мовою 

   вільне володіння державною мовою 

4. Володіння іноземною 

мовою 

   не потребує 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Управління організацією 

роботи 

-     - чітке бачення цілі; 

-     - ефективне управління ресурсами; 

-     - чітке планування реалізації;- ефективне формування та 

управління процесами 

mailto:srda@ukr.net


2. Аналітичні здібності 
-    - здатність до логічного мислення, узагальнення, 

конкретизації, розкладання складних питань на складові, 

виділяти головне від другорядного, виявляти 

закономірність; 

-    - вміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки; 

-    - вміння аналізувати інформацію та робити висновки, 

критично оцінювати ситуації, прогнозувати та робити 

власні умовиводи 

3. Обґрунтування власної 

позиції 

-    - здатність правильно розставляти акценти та 

аргументувати позицію; 

-    - вміння правильно формувати тези; 

-    - вміння використовувати прийоми, методи порівняння і 

узагальнення, доведення аргументів прикладами; 

-  

4. Командна робота та 

взаємодія 

-    - розуміння ваги свого внеску у загальний результат 

відділу, управління; 

-     - орієнтація на командний результат; 

-     - готовність працювати в команді та сприяти колегам у їх 

професійній діяльності задля досягнення спільних цілей; 

-    - відкритість в обміні інформації 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства     Знання: 

    Конституції України; 

    Закону України “Про державну службу”; 

    Закону України “Про запобігання корупції”; 

    Закону України «Про культуру»;  

    Закону України «Про туризм»;  

    Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;  

    Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

    Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування»; 

    Закону України «Про доступ до публічної інформації»;  

    Закону України «Про захист персональних даних»; 

    Закон України «Про звернення громадян»; 

    Закону України «Про публічні закупівлі»; 

     Закону України «Про захист економічної конкуренції»  

№ 2210-ІІІ від 11.01.2001 р.; 

     Наказу Мінекономрозвитку «Про затвердження Порядку 

визначення предмета закупівлі» № 708 від 15.04.2020 р. 

     Наказу  Міністерства економічного розвитку та торгівлі 

України «Про затвердження Порядку розміщення 

інформації про публічні закупівлі» № 1082 від 11.06.2020 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


 

 

 

 

 


