
Додаток  

до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

14.02.2017 р. №  66-К 

  

УМОВИ  

 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби, 

головного спеціаліста відділу з питань реєстрації місця роживання/перебування    

фізичних осіб Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

                          (1 посада державної служби категорії «В») 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Здійснює реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування фізичних осіб та упорядковує 

отриману інформацію. Приймає в установленому Законом 

України порядку документи, необхідні для реєстрації та 

зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 

осіб та передає результати в центр надання 

адміністративних послуг. Здійснює переноси штампів, 

печаток та відповідає за достовірність внесеної інформації в 

паспорти громадян України. Засобами відомчої 

інформаційної системи реєстру територіальної громади 

міста Києві вносить інформацію до ЄДДР за погодженням з 

начальником відділу. Веде діловодство та матеріалів  про 

реєстрацію місця проживання, зняття з реєстрації місця 

проживання, здачу матеріалів до архіву. Надає передбачені 

законодавством відомості до Державного реєстру виборців. 

Готує проекти запитів для отримання у встановленому 

порядку відповідної статистичної інформації та інших даних 

від органів виконавчої влади та органів місцевого 

самоврядування, їх посадових осіб, політичних партій, 

громадських та релігійних організацій,підприємств, установ, 

організацій, їх філій та відділень незалежно від форм 

власності, необхідні для виконання завдань, покладених на 

відділ.  
Умови оплати праці Посадовий оклад  відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 
Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстроково  

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 або копію довідки встановленої форми 

про результати такої перевірки. 

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

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


5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

Термін прийняття документів – 15 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації про проведення конкурсу 28 

лютого  2017 року до 18 год. 00 хв.. 
Дата, час і місце проведення 

конкурсу 
03 березня  2017 року об 11-00 год. 

 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 
Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Савіна  Світлана  Михайлівна, т.  (044)464-44-50,  

                                                     т.  (044)426-85-45 

kadrуоrda@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра  або бакалавра 
Досвід роботи Не потребує  
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

Освіта Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 
Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) закон України « Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» 

5 Закон України «Про звернення громадян» 

6) Закон України від 10.12.2015 № 888-VIII «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо 

розширення повноважень органів місцевого самоврядування 

та оптимізації надання адміністративних послуг». 

7) Закон України «Про військовий обов’язок та військову 

службу» 

8) Закон України «Про іпотеку» 

9) Цивільний кодекс 
10) Житловий кодекс  

11) Сімейний кодекс 

12) Постанова КМУ від 02.03.2016 р. № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та 

порядку передачі органам реєстрації інформації до єдиного 

державного демографічного реєстру» 
 

Професійні чи технічні знання Робота з ведення та наповнення з реєстру територіальної громади 

Робота з державним реєстром речових прав на нерухоме майно 

Робота з ведення державного реєстру виборців 

Спеціальний досвід роботи не потребує 
Знання сучасних інформаційних 

технологій 
Достатній рівень користування комп'ютерним обладнанням 

та офісною технікою 
Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі; 

3) уважність до деталей; 

4) вміння працювати в команді; 

5) прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового 

рівня; 

6) орієнтація на саморозвиток; 

8) справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

9) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 


