
Дніпровська  районна  в місті Києві державна адміністрація 

(м. Київ, б-р Праці 1/1) 

оголошує конкурс на заміщення вакантних посад 

державних службовців відповідно до  умов  проведення  

конкурсу: 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду головного спеціаліста відділу 

економіки та інвестицій Дніпровської районної  в місті Києві 

державної адміністрації (1 вакантна  посада) категорія «В», 

 м. Київ, б- р Праці 1/1 

Загальні умови 

Посадові обов’язки - приймає участь  у розробці 

прогнозних показників 

економічного  і соціального 

розвитку  району; 

- забезпечує здійснення  аналізу  та 

виконання основних завдань та 

заходів Програми  економічного  і 

соціального  розвитку міста Києва;  

- здійснює збір  інформації щодо 

моніторингу та результатів 

комплексної оцінки основних 

показників економічного та 

соціального розвитку району; 

-  бере участь у розробці соціально - 

економічного  паспорту району. 

Умови оплати праці Посадовий  оклад - 2585 грн. 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Строковий договір  (на період  соціальної 

відпустки по догляду  за дитиною основного 

працівника) 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копію паспорта громадянина 

України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі 

із зазначенням основних мотивів до 

зайняття посади державної служби, до якої 

додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій 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 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону або 

копію довідки встановленої форми про 

результати такої перевірки; 

4) копію (копії) документа (документів) 

про освіту; 

5) заповнену особову картку 

встановленого зразка; 

6) декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2015 рік. 

Термін прийняття документів  15 

календарних днів з дня оголошення  про 

проведення конкурсу по 25 листопада 2016 

року 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

29 листопада 2016 року о 10-00 за адресою : 

місто Київ, бульвар Праці 1/1 , кім. 317 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Яременко Лариса Олексіївна, 292-00-14, 

kadrvid@dnipr.gov.ua 

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

 

1 Освіта Вища освіта за освітнім рівнем  молодшого 

бакалавра або  бакалавра 

2 Досвід роботи - 

 

3 Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння  державною  мовою 

Спеціальні вимоги 

 

1 Освіта Вища освіта за освітнім рівнем молодшого 

бакалавра або бакалавра 

2 Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну  службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) Закон України «Про очищення влади»; 

5) Закон України «Про місцеві  державні  

адміністрації»; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


6) Кодекс законів про працю України; 

7) Закон України «Про публічні закупівлі»; 

8) «Про інвестиційну діяльність». 

3 Професійні чи технічні 

знання 

Вміння використовувати програмне 

забезпечення, необхідне для якісного виконання 

покладених завдань 

4 Спеціальний досвід 

роботи 

 Досвід роботи з документами 

5 Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

1) володіння комп’ютером – рівень 

досвідченого користувача; 

2) досвід роботи з офісними програмами 

Microsoft (Word, Excel); 

3) навички роботи  з інформаційно – 

пошуковими системами в мережі Інтернет 

6 Особистісні якості  

1) ініціативність; 

2) відповідальність; 

3) сумлінність; 

4) дисциплінованість; 

5) співробітництво і робота в команді; 

6) здатність підтримувати зміни та працювати 

з реакцією на них; 

 
 

 

 

 

 

 


