
 

 

Додаток  

до наказу управління праці та 

соціального захисту населення 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від 14.11.2017 № 49з 

 

 
УМОВИ 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного спеціаліста відділу житлових субсидій  

управління праці та соціального захисту населення Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації 
 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Проводити роз’яснювальну роботу з питань призначення населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Вести прийом громадян, приймати документи для призначення 

населенню житлових субсидій. 

Перевіряти правильність заповнення заяви на призначення житлової 

субсидії (далі - заява) та декларації про доходи і витрати осіб, які звертаються 

за призначенням житлової субсидії (далі - декларація.) 

Допомагати заявнику у заповненні заяви та декларації, надавати 

необхідні пояснення та роз’яснювати порядок призначення житлової 

субсидії. 

Реєструвати заяви громадян про призначення субсидій у відповідному 

журналі. 

Готувати та направляти запити до житлово-експлуатаційних організацій 

або інших органів, що визначені органами виконавчої влади з метою 

отримання інформації про забезпеченість заявників житловою площею та 

комунальними послугами.  

Готувати та направляти запити, у разі потреби, до управлінь Пенсійного 

фонду України, центрів зайнятості, фондів соціального страхування, 

виконавчої служби, учбових закладів з метою отримання інформації про 

доходи. 
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Інформувати  заявників про подання заяви і декларації з неповними 

даними, необхідність надання уточненої інформації для розгляду заяв у 

визначені законодавством терміни. 

Готувати та доукомплектовувати  необхідними документами особові 

справи  отримувачів житлових субсидій для розрахунку субсидії  на 

наступний період без звернення громадян. 

Передавати, у разі необхідності, документи окремих заявників до відділу 

фінансування соціальних програм та моніторингу за проведенням соціальних 

виплат для проведення обстеження матеріально-побутових умов сім’ї (далі - 

акт обстеження). 

Після складання акту обстеження передавати пакет документів на розгляд 

комісії з питань призначення субсидій на оплату житлово-комунальних 

послуг, пільг та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям при  

Солом’янській районній в місті Києві державній адміністрації для прийняття 

відповідного рішення щодо призначення (не призначення) житлової  субсидії. 

Повні пакети документів передавати у відділ призначення субсидій. 

Вживати заходів до отримання заявниками повідомлень про призначені 

житлові  субсидії. 

Забезпечувати належне опрацювання та зберігання особових справ  

отримувачів житлових субсидій та документів, які надходять від заявників та 

знаходяться в особових справах. 

Готувати відповіді на заяви, скарги та звернення громадян, підприємств, 

установ і організацій з питань, що входять до компетенції відділу. 

Забезпечувати в межах своїх повноважень дотримання вимог чинного 

законодавства з питань призначення житлових субсидій. 

Вивчати нормативно-правові акти і зміни до них з питань, що входять до 

його компетенції. 

Надавати статистичні дані для складання загальної звітності по відділу.   

Забезпечувати  доступ до публічної інформації, розпорядником якої є 

відділ. 

Забезпечувати захист персональних даних заявників та їх сімей. 

Умови оплати праці 

посадовий оклад – згідно штатного розпису на 2017 рік, надбавка за ранг 

державного службовця та надбавка за вислугу років на державній службі – 

згідно чинного законодавства 
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Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду Строковий до 13.09.2020  

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. Копії документів про освіту. 

5. Оригінал 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. (електрону версію) 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 30 листопада 2017 року. 

Місце, час та дата проведення конкурсу 
4 грудня 2017 року о 10 год. 00 хв.                

м. Київ, просп. Повітрофлотський, 40, кім. 212 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення 

конкурсу 

 Потєхіна Ольга Миколаївна  

 207-39-02, kadriupszn@ukr.net  

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра  

2 Досвід роботи Не потребує 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 Якісне виконання поставлених завдань вміння працювати з інформацією;  

орієнтація на досягнення кінцевого результату;  

вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати 

2 Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді;  

вміння ефективної координації з іншими 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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3 Сприйняття змін виконання плану змін та покращень; 

здатність приймати зміни та змінюватись 

4 Знання сучасних інформаційних технологій вміння використовувати офісну техніку, комп’ютерне обладнання та програмне 

забезпечення необхідне для якісного виконання поставлених завдань 

5 Особистісні компетенції відповідальність;  

системність і самостійність в роботі;  

уважність до деталей;  

наполегливість;  

вміння працювати в стресових ситуаціях 

Професійні знання 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства  

 

Знання: 

Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції». 

2 Знання спеціального законодавства, що пов’язане 

 із завданнями та змістом роботи державного 

службовця відповідно до посадової інструкції 

(положення про структурний підрозділ) 

постанова Кабінету Міністрів України від 21.10. 1995 № 848 «Положення про 

порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на 

оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та 

рідкого пічного побутового палива»; 

постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2011 № 1242 «Про затвердження 

Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді 

міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади»; 

постанови Верховної Ради України, укази та розпорядження Президента України, 

постанови та розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України, iншi нормативно-правовi 

акти, що регулюють умови призначення житлових субсидій 

 

 

 

 


