
 

 

 

Додаток  

до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

26.12.2016 р. №  752-К 

 

Умови проведення конкурсу  

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - заступника начальника 

управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

                                                         Загальні умови 

Посадові обов’язки  Організовує  роботу  щодо  впровадження державної  політики в 

галузі освіти згідно з чинним законодавством. 

Сприяє розвитку та удосконаленню мережі дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних  закладів   району. 

Координує роботу відділів управління освіти, Науково-методичного 

центру, Методичного центру практичної психології та соціальної 

роботи, Методичного центру інформаційних технологій в освіті. 

Організовує  проведення атестації дошкільних, загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладів. 

Узагальнює досвід навчальних закладів та педагогічних працівників, 

готує  матеріали для презентації досягнень району на міських, 

всеукраїнських та міжнародних заходах. 

Вивчає, аналізує та узагальнює ефективність діяльності навчальних 

закладів, дотримання навчальними закладами державних освітніх 

стандартів, стан інноваційного розвитку освіти району. 

 Бере участь у  розробленні і контролі виконання державних, 

міських та районних  комплексних  програм з питань розвитку 

освіти. 

Відповідає  за  проведення  практики студентів педагогічних ВНЗ, за 

співпрацю з громадськими організаціями, які опікуються 

проблемами освіти. 

Контролює підготовку навчальних закладів до нового навчального 

року. 

Сприяє  впровадженню експериментальної та інноваційної 

діяльності навчальних закладів, безперервному підвищенню 

професійної діяльності педагогічних працівників району. 

Контролює своєчасний та якісний розгляд звернень. 

Забезпечує дотримання працівниками управління освіти 

законодавства України з питань державної служби, запобігання та 

виявлення корупції. 

Контролює  дотримання  навчальними  закладами  державних 

вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг. 

 
Умови оплати праці Посадовий оклад - 3963 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроково 

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 до 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 оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону 

або копію довідки встановленої форми про результати такої 

перевірки; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5) заповнена особова картка встановленого зразка; 

6)декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

Строк подання документів: 17 календарних днів з дня 

оприлюднення інформації про проведення конкурсу на 

офіційному сайті Національного агентства з питань 

державної служби 11січня 2017 року до 18 год. 00 хв. 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

16-17 січня 2017 року об 11-00 

04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 

Прізвище, імˊя та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної 

пошти особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань проведення 

конкурсу 

Савіна Світлана Михайлівна, т. (044)426-85-45 

                                                    т.(044) 464-44-50 

kadrуоrda@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

 Освіта Повна вища освіта відповідного професійного спрямування 

за освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра 

 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 форми власності не менше 

одного року 

 Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

  Спеціальні вимоги 

 Освіта Повна вища освіта відповідного професійного спрямування 

за освітньо-кваліфікаційним  рівнем магістра 

 Знання законодавства Конституція України, Закон України «Про державну 

службу», Закон України «Про запобігання корупції», Закон 

України «Про освіту», Закон України «Про загальну середню 

освіту», Закон України «Про дошкільну освіту», Закон 

України «Про позашкільну освіту» 

 

 Професійні знання Знання законодавства з питань розвитку освіти. Вміння 

застосовувати нормативно-правові акти з питань освіти. 

Знання у сфері управління організацією роботи та 

персоналом, у сфері діловодства. 

 

 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи у галузі освіти не менше одного  року, уміння 

планувати власну діяльність і роботу структурних підрозділів 

відповідно до встановлених цілей, задач, пріоритетів і вимог 

чинного законодавства, забезпечувати ефективний розподіл 

посадових обов’язків між працівниками і контроль за їх 

виконанням 

 Знання сучасних 

інформаційних технологій 

Достатній рівень користування комп’ютерним обладнанням 

та офісною технікою. 

 Особистісні якості 1)відповідальність; 

2) вміння вирішувати комплексні завдання; 

3)організація і контроль роботи; 

4) вміння працювати в команді та керувати командою; 

5) вміння розв’язання конфліктів; 

6) інноваційність та креативність; 



7) дипломатичність; 

8) незалежність та ініціативність; 

9) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

10) вміння працювати при багатозадачності; 

11) справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

12) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 

 

 

 

 

 


