ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом управлшня бущвництва
П0Д1ЛЬСЬК01 раЙ0НН01 В М1СТ1 К и ев1

державноТ адмшютрацп
в!д 14 грудня 2021 року № _68-к

Умови
проведения конкурсу на зайняття посади державноТ служби категорн «В» головного спещал1ста вщдшу каштального буд1вництва та реконструкцн
управлшня буд1вництва ПодшьськоТ районноТ в М1СТ1 Кисв1 державноТ
адмшктрацн
Загальш умови
1. Орган1зац1я кадрово'1 роботи в Управл1нн1
кап1тального буд1вництва, архггектури та
землекористування.
2.3д1Йснення роботи щодо вшськового обл1ку 1
бронювання
вшськовозобов’язаних
в
Управл1нн1 .
3.3д1йснення заход1в щодо Закону УкраТни
«Про заходи запоб 1гання 1 протидп корупц11».
4.0рган1зац1я роботи з дшоводства у систем!
електронного документооб1гу «АСКОД»:
5.Прийом, реестрац1я докумеипв, в 1дправка
документ1в;
б.Забезпечення своечасного функцюнувавання
програмного забезпечення АЯМСа11сеп1г;.
7. Забезпечення своечасно'1 обробки та анал1зу
техшчноТ
документацп
буд1вництва
та
реконструкцн
об'екпв
на
територ11
Под1Льського району.
8. Забезпечення, в межах своТх повноважень,
додержання
законодавства
у
сфер1
м1стобудування.
Шд готовка:
- проект1в розпоряджень КиТвськоТ м1СькоТ
державноТ а д м 1Н1с т р а ц и з питань що пов'язаш з
Д1яльн1стю В1ддшу кап1тального буд1вництва та
реконструкцп Управл1ння буд1вництва;
- зв 1ту про стан виконання плану роботи
Управлшня та пропозицш щодо плану роботи
управлшня;
- зв 1 ту п р о орган 1зац 1Ю р о б о т и 31 з в е р н е н н я м и
гром адян в У п равлш ш .

2
посадовий оклад - 5300 грн.;
надбавки, доплати, преми та компенсаци
в1дпов1дно до статп 52 Закону УкраТни «Про
державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг вщповщно
до постанови Кабшету Мшютр1в Украши В1Д
18 С1чня 2017 року № 15 «Питания оплати пращ
пращвниюв державних оргашв» (31 змшами)
1нформащя про строковють чи безстроково
безстроковють
призначення
на
строк призначення особи, яка досягла 65посаду
р1чного В1ку, становить один р1к з правом
повторного призначення без обов’язкового
проведения конкурсу щороку
1) заява про участь у конкурс! 13 зазначенням
Перелж шформацп, необхщноТ для
основних мотив1в щодо зайняття посади за
учасп в конкурс1, та строк ТТ
формою зпдно з додатком 2 Порядку
подання
проведения конкурсу на зайняття посад
державноТ служби;
2) резюме за формою зпдно з додатком 21
Порядку проведения конкурсу на зайняття
посад державноТ служби,
затвердженого
постановою Кабшету Мш1стр1в УкраТни В1Д 25
березня 2016 року № 246 (31 змшами), в якому
обов’язково зазначаеться така шформащя:
пр1звище, 1м’я, по батьков1 кандидата;
рекв1зити документа, що посвщчуе особу та
П1дтверджуе громадянство УкраТни;
шдтвердження наявност1 в 1дпов1дного ступеня
вищоТ осв1ти;
в1домост1 про стаж роботи, стаж державноТ
служби (за наявносп), досв1д роботи на
В1ДПОВ1ДНИХ
посадах у В1ДПОВ1ДН1Й сфер1,
визначен1й в умовах конкурсу, та на кер1вних
посадах (за наявност1 в1дпов1дних вимог);
3) заява, в якш пов1домляе, що до неТ не
застосовуються заборони, визначеш частиною
третьою або четвертою статп 1 Закону УкраТни
«Про очищения влади», та надае згоду на
проходження перев1рки та не оприлюднення
вщомостей стосовно неТ в1дпов1дно до
зазначеного Закону.
4) коп1ю Державного сертиф1ката про р1вень
волод1ння державною мовою (витяг з реестру
Державних сертиф1кат1в про р1вень волод1ння
державною мовою), що пщтверджуе р1вень
волод1ння державною мовою, визначений
Нацюнальною ком1С1ею 31 стандарт1в державноТ
мови.

Умови оплати пращ

3
5)
Особа, яка виявила бажання взяти участь у
конкура,
може
подавати
додаткову
шформащю, яка шдтверджуе вщповщшсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно
поиередшх результате тестування, досвщ
робота,
ирофесшних
компетентностей,
репутацп
(характеристики,
рекомендаций
науков1 публ1каци тощо).
На електронш документа, що подаються для
участ1 у конкурс!, накладаеться квашфшований
електронний П1диис кандидата.
Державн1 службовщ державного органу, в
якому проводиться конкурс, яю бажають взяти
участь у конкурс1, подають лише заяву про
участь у конкурсь
1нформац1я прийм аеться до 17 год. 00
хвилин 10 С1чня 2022 року виключно через
Сдиний портал вакансш державноУ служби
НАДС.

Додатков1 (необов’язков1)
документа

заява
щодо
забезпечення
розумним
пристосуванням за формою зпдно з додатком 3
до Порядку проведения конкурсу на зайняття
посад державноУ служби.

Дата 1 час початку проведения
тестування кандидатов.

13.01.2022 о 09 год. 30 хв.

Мюце або споаб проведения
тестування.

м. КиУв, вул. Борисопнбська, 14 (проведения
тестування за ф13ичноУ присутност1 кандидате)

Мюце або споаб проведения
сшвбесщи (13 зазначенням
електронно'Г платформи для
комушкаци дистанцшно)

м. КиУв, вул. Борисопнбська, 14 (проведения
сп 1вбес1ди за ф13ичноУ присутност1 кандидата)

Мюце або споаб проведения
сшвбеади з метою визначення
суб’ектом призначення або
кер1вником державноУ служби
переможця (переможщв) конкурсу
(13 зазначенням електронноТ
платформи для комушкащУ
дистанцшно)

м. КиУв, вул. Борисопнбська, 14 (проведения
си1вбес1ди за ф13ичноУ присутност1 кандидат1в)
Про дату 1 час проведения кожного етапу
конкурсу
учасникн
конкурсу
будуть
повщомлеш додатково

4
Квашу к Тетяна Олекснвна
Пр1звище, 1м’я та по батьков1,
( 0 4 4 ) 4 2 5 13 04
номер телефону та адреса
е-шаН: укЬ_рос1Нгс1а@ктёа.§оу.иа
електронноТ почти особи, яка надае
додаткову шформацпо з питань
проведения конкурсу
КвалйфшацШш вимоги
1. Осв1та
Досвщ роботи
3. Володшня державною мовою
4. Володшня шоземною мовою
Вимога
1. Досягнення результат1в
2.

2.

ВЩПОВЩЭЛЬШСТЬ

3. Цифрова грамотнють

вища, стушнь осв1ти не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра
не потребуе
вшьне володшня державною мовою
не потребуе
Компоненти вимоги
здатнють до чггкого бачення результату
д1яльносп;
вм1ння фокусувати зусилля для досягнення
результату д 1яльностк
вм1ння запоб1гати та ефективно долати
перешкоди
усвщомлення важливост1 як1сного виконання
сво1х посадових обов’язк 1в з дотриманням
строк1в та встановлених процедур;
усвщомлення Р1ВНЯ В1ДПОВ1ДаЛЬНОСТ1 П1Д час
П1ДГОТОВКИ 1 прийняття р1ШеНЬ, ГОТОВН1СТЬ
нести в1дпов1дальн1сть за можлив1 насл1дки
реал1заци таких р1шень;
здатн1сть брати на себе зобов’язання, ч1тко 'Гх
дотримуватись 1 виконувати
вм1ння використовувати коми'югерн 1 пристроТ,
базове оф1сне та спец1ал130ване програмне
забезпечення для ефективного виконання своТх
посадових обов’язюв;
вм1ння використовувати серв1си штернету для
ефективного пошуку потр1бно1 шформаци;
вм1ння
перев1ряти
наявн1сть
джерел
1
достов1рн1Сть даних та 1нформацп у цифровому
середовиищ;
здатн1сть працювати з документами в р 1зних
цифрових форматах: збер1гати, накопичувати,
впорядковувати, арх1вувати цифров1 ресурси та
дан1 р1зних тишв;
здатн1сть уникати небезпек в цифровому
середовииц,
захищати
особист1
та
конфщенцшш дан1 ;
здатн1сть уникати небезпек в цифровому
середовииц,
захищати
особист1
та
конфщенцшш дан1;
вм1ння використовувати електронш ресурси,
системи електронного документооб1гу та шип
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електронш урядов1 системи для обмшу
шформащею, для електронного листування в
рамках своУх посадових обов,язк 1в;
здатнють використовувати В1дкрит1 цифров1
ресурси для власного професшного розвитку.
Професшш знания
Компоненти вимоги
Знания:
Конституцп Украши;
Закону Укра'ши «Про державну службу»;
Закону УкраУни «Про запоб1гання корупци» та
шшого законодавства;
Закону
УкраТни
«Про
регулювання
М1СТ0буД1ВН01 Д1ЯЛЬНОСТ1»

Вимога
1. Знания законодавства

Закону Украши «Про звернення громадян»;
Закону Украши «Про доступ до публ1чно!
шформацп»;
Закону Украши «Про охорону пращ»,
Закону Украши «Про вщпустки»,
Закону Укра'ши «Про професшш спшки, Тх
права та гарантп д 1яльност1»,
Кодексу закошв про працю Украши
шип постанови та розпорядження Кабшету
]УПшстр1в Укра'ши, пщзаконн1 нормативноправов1 акти оргашв виконавчо'1 влади, вищого
Р1ВНЯ, ЩО регулюють розвиток В1ДПОВ1ДНИХ
сфер
(галузей)
управл1ння,
практику
застосування чинного законодавства, що
належить до компетенцп управл1ння.
захисту складов1 пол1тики 1нформац1ЙноТ безпеки;
забезпечення
функцюнування
комплексно!
системи захисту шформацп

2. Знания законодавства у сфер!

системи
3. Знания
шформацп

з 14.12.2021 по 10.01.2022
Вщповщно до Закону УкраТни вщ 10 грудня 2015 № 889-УШ «Про державну
службу» та постанови Кабшету Мш1стр1в УкраТни вщ 25 березня 2016 року №
246 «Про затвердження Порядку проведения конкурсу на зайняття посад
державноТ служби» в управлшш буд 1 вництва ПодьльськоТ районноТ в мйгп
Киев 1 державноТ адш ш страцп 14 грудня 2021 оголошено конкурс на
зайняття посад державноТ служби категорш «В» (наказ вщ 14.12.2021 №
68-К):
головного спещалюта вщдшу каштального буд1вництва та реконструкцн
управлшня буд1вництва, категор1я «В» - умови проведения конкурсу
(файл.ёос).
В1дпов1дальн1сть за достов1рн1Сть документ1в несе претендент.
1нформац1я приймаеться до 17 год. 00 хв. 06 С1чня 2022 року виключно через
Сдиний портал вакансш служби НАДС за посиланням: Ьир5://сагеег.аоу.иа/.
Дата 1 час проведения кожного етапу конкурсу учасникам конкурсу будуть
пов 1домлен 1 додатково (проведения тестування за ф1зично‘Т присутност 1
кандидат1в).
М1сце проведения конкурсу: м. Ки'Тв, вул. Борисогл1бська, 14
Результати добору буде оприлюднено, згщно з чинним законодавством, на
оф1Ц1Йних сайтах Нацюнального агентства УкраУнн з питань державноТ
служби та Подшьсько! районноТ в мйст! Киев! державно! адм!н!страцн.

