
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту міського 

благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

від « 11 » травня 2019 року №  98-К   

 

 

Умови  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста  

відділу з питань контролю за видачею документації у сфері благоустрою 

управління з питань розгляду документації у сфері благоустрою 

Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської  

міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

(1 посада, категорія «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  Забезпечення контролю за видачею документації у 

сфері благоустрою;   

здійснення підготовки пропозицій щодо можливості 

оформлення контрольних карток на тимчасове 

порушення благоустрою чи відмови в їх оформленні;  

підготовка документів щодо видачі, продовження, 

закриття, зупинення (анулювання) контрольних карток 

на тимчасове порушення благоустрою;   

дотримання законодавства України з питань державної 

служби;  

ведення обліку документів, що надходять до Відділу;  

підготовка матеріалів до зберігання та використання 

відповідно до номенклатури справ Департаменту; 

підготовка довідок, звітів та іншої інформації з питань 

роботи Управління, Відділу;  

розгляд звернень громадян та юридичних осіб, 

звернень та запитів народних депутатів України, 

запитів на інформацію, адвокатських запитів, з питань, 

що відносяться до компетенції Управління та 

підготовка проектів відповідей у встановленому 

порядку за дорученням начальника Відділу;  

координація, в межах повноважень, роботи керівників 

структурних підрозділів з питань благоустрою 

районних в місті Києві державних адміністрацій;  

участь в організації та проведенні нарад, інших заходів 

з питань, що належать до компетенції Відділу;  



здійснення контролю за проходженням документів в 

Відділі та терміном їх виконання. 

здійснення контролю за дотриманням законодавства у 

сфері благоустрою міста на території міста Києва;  

здійснення розгляду та аналізу проектно-дозвільної 

документації по об’єктах, контроль за санітарним 

станом територій прилеглих до будівельних об’єктів 

щодо виданих Департаментом контрольних карток;  

участь у розгляді матеріалів за наслідками перевірок, 

ревізій, інвентаризацій;  

участь у організації та проведенні нарад, інших заходів 

з питань, що  належать до компетенції управління. 

Умови оплати 

праці 

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (із змінами). 

Інші надбавки, доплати, виплати і премії відповідно 

до статей 50-52 Закону України «Про державну 

службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Безстроковий   

 

Перелік 

документів, 

необхідних для 

участі в конкурсі, 

та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній формі. 

3. Письмова заява, 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. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 

5. Оригінал посвідчення щодо вільного володіння 

державною мовою. 

6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування,  за 

минулий рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції). 

Документи приймаються до 18.00 год. 27 травня  

2019 року; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 (сектор                     

з питань управління персоналом, кім. 209) 

Місце, час і дата 

початку 

проведення 

конкурсу 

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, каб. 209 

орієнтовний час проведення тестування  о 10 год 00 хв 

03 червня 2019 року  

 

Прізвище, ім'я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову 

інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

 

Пітайчук Тетяна Леонідівна, головний спеціаліст 

сектору з питань управління персоналом Департаменту, 

тел.: (044) 430-31-57,  

e-mail: sektorpersonalu@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. 
Освіта 

Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра 

2. 
Досвід роботи 

Не потребує 

3. Володіння 

державною 

мовою 

Вільне  володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

Уміння працювати 

з комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, 

Excel), навички роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет, знання сучасних 

технологій з електронного урядування. 

 Ділові якості Якісне виконання поставлених завдань: 

вміння працювати з інформацією; 

здатність працювати в декількох проектах одночасно; 

орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

вміння вирішувати комплексні завдання; 

вміння ефективно використовувати фінансові і 

матеріальні ресурси; 

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 

презентувати. 

Особистісні якості  Неупередженість;  

дисциплінованість;  

відповідальність;  

порядність;  



вимогливість до себе;  

чесність;  

спроможність вирішувати непрості завдання;  

вміти контролювати свої емоції, працювати з людьми, 

вести діалог;  

комунікабельність;  

повага до інших; 

повинен дотримуватися норм етики поведінки 

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 місцеве самоврядування                          

в Україні»; 

Закон України  «Про столицю України – місто-герой 

Київ»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 

Закон України «Про благоустрій населених пунктів»; 

Закон України «Про регулювання містобудівної 

діяльності»; 

Закон України «Про архітектурну діяльність»; 

ДБН Благоустрій територій  Б.2.2-5:2011; 

Правила благоустрою міста Києва та інші 

нормативно-правові акти в сфері благоустрою; 

Укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, акти Кабінету 

Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що 

стосуються галузі. 

 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

