
Додаток до наказу управління 

житлово-комунального 

господарства Оболонської районної 

в місті Києві держаної адміністрації 

від 04 квітня 2017 року № 19-к 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу житлового 

господарства управління житлово-комунального господарства Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації (на час відпустки для догляду за 

дитиною до трьох років основного працівника), 

категорія «В» 
(04205, м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, буд. 16, e-mail: 4267203@ukr.net) 

 

Загальні умови  
Посадові обов’язки  1. Організація розроблення та здійснення 

заходів, спрямованих на забезпечення сталої 

роботи житлово-комунального господарства 

району в осінньо-зимовий період, а також 

ліквідацію наслідків стихійного лиха, аварій і 

катастроф. 

2. Участь у реалізації системних заходів, 

спрямованих на оснащення наявного 

житлового фонду засобами обліку та 

регулювання споживання води і теплової 

енергії згідно із державними і регіональними 

програмами. 

3. Здійснення контролю за заміною 

інженерного обладнання будинків. 

4. Підготовка пропозицій комплексного 

розвитку житлово-комунального 

господарства району з метою найповнішого 

задоволення потреб населення. 

5. Прийняття участі у розроблені проекту 

бюджету, проектів програм соціально-

економічного розвитку району, спрямованих 

на підвищення рівня забезпеченості житлово-

комунальними послугами та підвищення їх 

якості. 

6. Підготовка пропозицій щодо організації 

здійснення заходів реформування житлово-

комунального господарства. 

7. Прийняття участі в планових та 

позапланових оглядах житлового фонду та 

прибудинкових територій, у роботі комісій з 

питань житлово-комунального господарства. 

8. Розгляд заяв, скарг і пропозицій громадян, 

підприємств та організацій, депутатських 

запитів, що стосуються напрямку роботи 

відділу і підготовка проектів відповідей; 

9. Виконання інших обов’язків та доручень у 

відповідності до компетенції відділу. 



Умови оплати праці  Посадовий оклад та оплата праці проводиться 

у відповідності до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року      

№ 15 «Деякі питання оплати праці державних 

службовців»; 

Надбавки та доплати (відповідно до статті 52 

Закону України «Про державну службу»). 
Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Строково (на період відпустки для догляду за 

дитиною до трьох років штатного працівника) 

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) копію (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) заповнену особову картку встановленого 

зразка; 

6) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

Строк подання документів: до 18.00,  

20 квітня 2017 року  

Дата, час і місце проведення конкурсу 

24 квітня 2017 року, об 11.00,  

04205, м. Київ, вул. Тимошенка Маршала, 

буд. 16. 
Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Кучерявий Олександр Олександрович,  

Тел. (044) 411-42-26 

E-mail: 4267203@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

1. Освіта наявність вищої освіти за освітнім ступенем не 

нижче рівня молодшого бакалавра або бакалавра 

2. Досвід роботи  Без досвіду роботи 

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче рівня 

молодшого бакалавра або бакалавра 
2. Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) Житловий Кодекс Української РСР; 

5) Закон України «Про житлово-комунальні 

послуги»; 

6) Закон України «Про звернення громадян»; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
mailto:4267203@ukr.net


7) Закон України «Про особливості здійснення 

права власності у багатоквартирному будинку»; 

8) Закон України «Про об’єднання співвласників 

багатоквартирного будинку»; 

9) Постанова Кабінету Міністрів України від        

20 травня 2009 року № 529 «Про затвердження 

Порядку формування тарифів на послуги з 

утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій і Типового договору про надання послуг 

з утримання будинків і споруд та прибудинкових 

територій»; 

10) Постанова Кабінету Міністрів України від      

01 червня 2011 року № 869 «Про забезпечення 

єдиного підходу до формування тарифів на 

житлово-комунальні послуги»; 

11) Розпорядження Київської міської державної 

адміністрації від 09 березня 2011 року № 307 «Про 

впорядкування надання послуг з утримання 

будинків і споруд та прибудинкових територій в  

м. Києві» 

3. Професійні чи технічні знання відповідно до посади з урахуванням вимог 

спеціальних законів 

4. Спеціальний досвід роботи   Без досвіду роботи 

5. Знання сучасних 

інформаційних технологій 
володіння ПК на рівні користувача 

6. Особистісні якості вміння працювати з інформацією; вміння надавати 

пропозиції, їх аргументувати та презентувати; 

вміння працювати в команді; вміння ефективної 

координації з іншими; здатність приймати зміни та 

змінюватись; відповідальність; системність та 

самостійність в роботі; уважність до деталей; 

орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в 

стресових ситуаціях 

 

 

Начальник управління                                                                           Г. Пилипенко 
 

 

 


