
Додаток 

до наказу управління праці та  

соціального захисту населення  

Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

« 23 » травня 2017 року № 48 

 

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу  на заміщення вакантної посади  заступника начальника 

відділу призначення субсидій на житлово-комунальні послуги управління праці 

та соціального захисту населення Оболонської районної в місті Києві державної 

адміністрації категорія «Б» 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 

 

Посадові обов’язки  Організація виконання наказів керівництва 

управління, здійснення своєчасного 

формування повідомлень, переліків 

отримувачів житлових субсидій, звітів та 

передачу їх громадянам та організаціям, 

Здійснення виконання перерахунків діючих 

субсидій у випадках зміни тарифів на 

житлово-комунальні послуги, зміни 

вартості послуг, доходів, підготовка та 

узагальнення звітів про роботу відділу. 

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 

№ 15 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстрокове  

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 повідомляється,   

   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)     

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13


   про освіту;   

5.Посвідчення атестації 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. 

Документи приймаються по 07 червня    

2017 рік до 17.00 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

12 червня 2017 року з 10:00 до 18.00 

за адресою: вул. Озерна, 18-а, 

м. Київ  

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Солдатенко Лариса Вікторівна,  

 (044) 467-80-91  

e-mail: kd3005@i.ua 

 

 

 

 

І 

 

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

1 Освіта вища 

Ступінь вищої освіти Магістр, спеціаліст 

2 Стаж роботи (тривалість у роках, 

у тому числі на посадах певної 

категорії) 

стаж роботи відповідно до підпунктів  

2 – 4 частини другої статті 20 Закону 

України «Про державну службу» 

3 Володіння мовами вільне володіння державною мовою 

 

ІІ 

 

СПЕЦІАЛЬНІ ВИМОГИ 

 

1 Знання законодавства  1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну 

службу»;   

3) Закон України «Про запобігання 

корупції». 

 



2  Професійні знання 1) Постанова Кабінету Міністрів України 

від 21.10.95  № 848; 

2) Постанова Кабінету Міністрів України 

від 06.08.2014 р. № 409; 

3)Порядок повернення коштів, надміру 

виплачених за призначеними  

субсидіями, затвердженого наказом  

Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства юстиції  України 

від 29.12.97 № 39/283/90/5 та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції  

31.12.97 за № 634/2438; 

4) Положення про проведення перевірок 

цільового використання бюджетних 

асигнувань, передбачених для надання 

населенню субсидій та адресної 

соціальної допомоги, затвердженого 

наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економіки 

України, Державного комітету України у 

справах сім'ї та молоді, Державного 

комітету статистики України, 

Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики 

України 21.07.99р.                                              

№ 119/167/96/114/175/266. 



  3)Порядок повернення коштів, надміру 

виплачених за призначеними  

субсидіями, затвердженого наказом  

Міністерства праці та соціальної 

політики України,  Міністерства фінансів 

України, Міністерства юстиції  України 

від 29.12.97 № 39/283/90/5 та 

зареєстрованого у Міністерстві юстиції  

31.12.97 за № 634/2438; 

4) Положення про проведення перевірок 

цільового використання бюджетних 

асигнувань, передбачених для надання 

населенню субсидій та адресної 

соціальної допомоги, затвердженого 

наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України, Міністерства фінансів 

України, Міністерства економіки 

України, Державного комітету України у 

справах сім'ї та молоді, Державного 

комітету статистики України, 

Державного комітету будівництва, 

архітектури та житлової політики 

України 21.07.99р.                                              

№ 119/167/96/114/175/266. 

3 Лідерство  1)Вміння обґрунтовувати власну 

позицію;  

2) досягнення кінцевих результатів. 

4 Прийняття ефективних рішень 1)Вміння вирішувати комплексні 

завдання; 

2) ефективно використовувати ресурси (у 

тому числі фінансові і матеріальні); 

3)аналіз державної політики та 

планування заходів з її реалізації; 

4)вміння працювати при 

багатозадачності; 

5) встановлення цілей, пріоритетів та 

орієнтирів. 

5 Комунікації та взаємодія 
 

1)Вміння ефективної комунікації та 

публічних виступів; 

2)співпраця та налагодження 

партнерської взаємодії; 

3) відкритість. 



6 Впровадження змін 1) Реалізація плану змін; 

2)здатність підтримувати зміни та 

працювати з реакцією на них; 

3) оцінка ефективності здійснених змін. 

 

7 Управління організацією роботи 

та персоналом 

1) Організація і контроль роботи; 

2) управління якісним обслуговуванням; 

3)вміння працювати в команді та керувати 

командою; 

4) мотивування; 

5) оцінка і розвиток підлеглих; 

6) вміння розв’язання конфліктів. 

8 Особистісні компетенції 1) Аналітичні здібності; 

2) дисципліна і системність; 

3) інноваційність та креативність; 

4)самоорганізація та орієнтація на 

розвиток; 

5) дипломатичність та гнучкість; 

6) незалежність та ініціативність; 

7) орієнтація на обслуговування; 

8)вміння працювати в стресових 

ситуаціях. 

 

 


