
 

 

Додаток 1 

до листа управління праці та соціального 

захисту населення Солом’янської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

від 14.09.2017 № 260-7551/33 

 

 
УМОВИ 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби категорії «Б» -  заступника начальника відділу призначення субсидій 

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

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Контролювати роботу спеціалістів відділу призначення субсидій. 

Контролювати дотримання спеціалістами відділу терміну призначення 

субсидій. 

Забезпечувати роботу по перерахунку розміру житлових субсидій в 

автоматичному режимі та без звернення громадян внаслідок зміни розміру 

прожиткового мінімуму, розміру пенсій та соціальних виплат, змін цін та 

тарифів на житлово-комунальні послуги тощо. 

Використовувати в повному обсязі право на отримання загальних 

відомостей про отримувачів житлових субсидій від підприємств та організацій, 

що надають житлово-комунальні послуги для підтримання в актуальному стані 

програмного комплексу «Житлові субсидії» без особистої участі громадян. 

Забезпечувати своєчасне надання інформації про нараховану житлову 

субсидію до житлово-експлуатаційних організацій, житлово-будівельних 

кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирних будинків, організацій, 

що надають житлово-комунальні послуги,  газо- та електропостачання та 

Комунальному підприємству «Головний інформаційно-обчислювальний 

центр»  Київської міської державної адміністрації. 

Здійснювати аналіз заяв, скарг і пропозицій з питань, що входять до 

компетенції відділу; вживати заходи для усунення причин, які викликають 

нарікання на роботу відділу.  

Надавати роз’яснення громадянам, підприємствам, організаціям усіх форм 

власності з питань, що належать до компетенції відділу. 

Готувати запити на всіх отримувачів субсидій до ДФС про доходи з 
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Державного реєстру фізичних осіб. 

Забезпечувати роботу комісії з розгляду звернень щодо призначення 

населенню житлових субсидій пільг та державної соціальної допомоги 

малозабезпеченим сім’ям при Солом’янській районній в місті Києві державній 

адміністрації. 

Організовувати та забезпечувати проведення занять з працівниками відділу 

по вивченню чинного законодавства та змін до нормативних актів з питань 

призначення  житлових субсидій. 

Надавати методичну та практичну допомогу спеціалістам відділу для 

якісного  виконання ними посадових обов’язків. 

Забезпечувати надання в установлені терміни статистичних даних, звітів, 

планів роботи відділу. 

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 

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду безстроково  

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

Копія паспорта громадянина України. 

Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній 

формі. 

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 

копія довідки встановленої форми про результати такої перевірки. 

Копії документів про освіту. 

Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною 

мовою. 

Заповнена особова картка встановленого зразка. 

Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік. (електрону версію) 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 28 вересня 2017 року 

Місце, час та дата проведення конкурсу 
29 вересня 2017 року о 10 год. 00 хв.                

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

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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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 - магістр 

2 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 форм власності не менше одного 

року 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 Якісне виконання поставлених завдань володіння інформацією стосовно ключових цілей державної політики щодо 

соціального захисту населення, бачення шляхів їх досягнення на районному та 

місцевому рівні; 

орієнтація у поточній суспільно-політичній ситуації в державі, та наявність 

бачення щодо забезпечення суспільно-політичної стабільності і зменшення соціальної 

напруги в районі, та місті; 

володіння та оперування знаннями щодо забезпечення законності, охорони прав і 

свобод громадян та захисту їх соціальних гарантій; 

інші знання, необхідні для забезпечення реалізації управлінням праці та 

соціального захисту населення визначених законом повноважень;  

вміння користуватися ком’ютерною технікою та офісним програмним 

забезпеченням 
2 Лідерство 

 

ведення ділових переговорів; 

вміння обґрунтовувати власну позицію; 

досягнення кінцевих результатів  

3 Прийняття ефективних рішень вміння вирішувати комплексні завдання; 

ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні); 

вміння працювати з великими масивами інформації; 

вміння працювати при багатозадачності; 

встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів 

4 Комунікація та взаємодія вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 



4 

 

 

співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 

відкритість 

5 Впровадження змін реалізація плану змін; 

здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них; 

оцінка ефективності здійснених змін 

6 Управління організацією роботи та персоналу організація і контроль роботи; 

управління якісним обслуговуванням; 

вміння працювати в команді та керувати командою; 

мотивування; 

оцінка і розвиток підлеглих; 

вміння розв’язання конфліктів 

7 Особистісні компетенції аналітичні здібності; 

дисципліна і системність; 

інноваційність та креативність; 

самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

дипломатичність та гнучкість; 

незалежність та ініціативність; 

вміння працювати в стресових ситуаціях 

Професійні знання 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання нормативно-правових актів  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 

1 Знання законодавства Знання: 

Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»; 
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Закон України «Про запобігання корупції»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

Закон України «Про інформацію»; 

 Закон України «Про захист персональних даних»; 

Закон України «Про державні соціальні стандарти та державні соціальні гарантії»; 

Закон України «Про соціальні послуги». 

 

 

 

 


