
Додаток  

до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

29.03.2017 р.  № 132-К 

УМОВИ  

 проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби – начальника 

відділу з питань майна комунальної власності Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації (категорія «Б») 
04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 

 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Організовує методичне керівництво з питань управління 

майном комунальної власності територіальної громади м. 

Києва, віднесеного до сфери управління Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації; приймає 

участь у підготовці пропозицій щодо створення 

підприємств, організацій, установ на базі майна, переданого 

до сфери управління Оболонської райдержадміністрації, їх 

припинення, надання пропозицій про створення спільних 

підприємств будь-яких організаційно-правових форм, до 

статутного фонду яких передається комунальне майно; 

організовує роботу щодо закріплення майна на праві 

господарського відання (оперативного управління) за 

підприємствами, установами, організаціями, які віднесені до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації; координує роботу комунальних 

підприємств по забезпеченню ефективного використання та 

збереження майна, закріпленого за ними; приймає участь у 

розгляді стану фінансово-господарської діяльності 

підприємств, установ, організацій, віднесених до сфери 

управління Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації; приймає участь у погодженні контрактів 

керівників комунальних підприємств; організовує роботу по 

підготовці пропозицій щодо надання об’єктів комунальної 

власності в оренду без проведення конкурсу, внесення змін 

до істотних умов договорів оренди, укладення договорів 

суборенди; організовує роботу щодо вивчення попиту на 

об’єкти оренди комунальної власності територіальної 

громади міста Києва, віднесені до сфери управління 

райдержадміністрації. Підготовка пропозицій до Постійної 

комісії Київради з питань власності щодо погодження 

результатів вивчення попиту; приймає участь у підготовці 

пропозицій виконавчому органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) щодо 

відчуження майна комунальної власності, віднесеного до 

сфери управління Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації; координує роботу по розгляду 

працівниками відділу звернень громадян, підприємств, 

установ, організацій і підготовку за результатами розгляду 

відповідей  
Умови оплати праці посадовий оклад  5000 грн., надбавка за ранг, надбавка за 

вислугу років – згідно чинного законодавства  



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. 

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 

12.04.2017 р. 
Дата, час і місце проведення 

конкурсу 
18 квітня 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)426-85-45 

 

kadrуоrda@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

Освіта вища освіта ступеня магістра 
Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «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 

Спеціальні вимоги 

Освіта вища освіта ступеня магістра 
Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»;  

5) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

6) Закон України « Про оренду державного та комунального 

майна» 
6) Положення про оренду майна територіальної громади міста 

Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 

21.04.2015 р. № 415/1280 

Професійні чи технічні знання Відповідно до посади з урахуванням вимог спеціальних 

нормативно-правових актів,  вміння використовувати 

програмне забезпечення, необхідне для якісного виконання 

покладених завдань 

Спеціальний досвід роботи - 
Знання сучасних інформаційних 

технологій 
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; 

досвід роботи з офісними програмами Microsoft (Word, 

Excel); навички роботи з інформаційно – пошуковими 

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


системами в мережі Інтернет                                                               
Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) вміння вирішувати комплексі завдання; 

3) організація і контроль роботи;  

4) вміння працювати в команді;  

5) вміння розв’я зання конфліктів; 

6) вміння працювати при багатозадачності; 

7) дисципліна і системність; 

8) дипломатичність;  

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

10) справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

11) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 

 

      
 


