КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
до вакантної посади категорії «В»
головного спеціаліста відділу контролю за благоустроєм
Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації

Посадові обов’язки

Загальні умови
Здійснює контроль за дотриманням санітарно технічного стану території, будівель, споруд, інженерних
мереж, елементів зовнішнього благоустрою району;
проводить оперативний контроль підприємств, установ
та організацій району по дотриманню ними Правил
благоустрою та недопущення їх порушень.
Перевіряє наявність дозвільної документації на
розміщення та функціонування тимчасових споруд
торговельного¸ побутового, соціально-культурного чи
іншого призначення для здійснення підприємницької
діяльності,
засобів
пересувної
дрібнороздрібної
торговельної
мережі
та
об’єктів
сезонної
дрібнороздрібної торговельної мережі, відкритих (літніх)
майданчиків та всесезонних майданчиків на території
району.
Бере участь в рейдах та перевірках щодо стану
благоустрою територій, в організації заходів та
перевірках щодо розвитку та вдосконалення мережі
транспортної інфраструктури і зв’язку та з питань
охорони природного середовища.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5600 грн., надбавки, доплати, премії
та компенсації відповідно до статті 52 Закону України
«Про державну службу»; надбавка до посадового окладу
за ранг державного службовця відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15
«Питання оплати праці працівників державних органів»
(із змінами)

Інформація про строковість
чи безстроковість
призначення на посаду
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону та
адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову
інформацію з питань
відбору

Строково, до призначення на цю посаду переможця
конкурсу або до спливу 12-місячного строку після
припинення чи скасування воєнного стану
Водарська Наталія Єгорівна т. 257 25 45
Резюме надсилати на електронну пошту:

1.

Освіта

2.

Досвід роботи

3.

Володіння державною
мовою

nataliia.vodarska@kyivcity.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра,
молодшого бакалавра.
Не потребує.
Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності

1.

Вимога
Досягнення результатів

2.

Багатозадачність

3.

Відповідальність

4

Стресостійкість

1.

Вимога
Знання законодавства

Компоненти вимоги
вміння вирішувати комплексні завдання;
встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів;
ефективна комунікація, взаємодія;
вміння розподіляти завдання для досягнення
максимальної ефективності.
здатність концентрувати (не втрачати) увагу на
виконанні завдання;
уміння розкладати завдання на процеси, спрощувати їх;
здатність
швидко
змінювати
напрям
роботи
(діяльності).
усвідомлення важливості якісного виконання своїх
посадових обов'язків з дотриманням строків та
встановлених процедур;
усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і
прийняття рішень, готовність нести відповідальність за
можливі наслідки реалізації таких рішень;
здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на
них
вміння
управляти
своїми
емоціями;
здатність
до
самоконтролю;
здатність до конструктивного ставлення до зворотного
зв’язку, зокрема критики
Професійні знання
Компоненти вимоги
Конституції України;
Закону України «Про державну службу»;
Закону України «Про місцеві державні адміністрації»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
Закону України «Про благоустрій населених пунктів»;
Рішення Київської міської ради «Про Правила
благоустрою міста Києва».

