
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом начальника управління праці  

та соціального захисту населення  

Оболонської районної в місті Києві  

державної адміністрації 

від  «01» липня 2019 року № 54 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади (категорія В) 

головного спеціаліста – державного соціального інспектора   

відділу державних соціальних інспекторів управління  праці та 

соціального захисту населення Оболонської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

 
Загальні умови 

 

Посадові обов’язки Проводити за рішенням керівника 

відповідного органу соціального захисту 

населення або його заступника обстеження 

умов життя заявника (за його згодою) з 

метою визначення складу сім’ї, ступеня 

нужденності та можливостей знаходження 

додаткових джерел для її існування шляхом 

опитування осіб, які входять до складу 

сім’ї, що звертається за призначенням 

державної соціальної допомоги, родичів, 

інших осіб у разі виникнення потреби в 

уточненні обставин, що стосуються справи; 

проводити за рішенням керівника 

відповідного органу соціального захисту 

населення або його заступника перевірку 

інформації про фактичне місце 

проживання/перебування отримувачів 

державної соціальної допомоги та 

соціальних виплат із складенням акта 

обстеження матеріально-побутових умов 

сім’ї; відвідувати місце роботи осіб, які 

входять до складу сім'ї, що звертається за 

призначенням державної соціальної 

допомоги, для проведення перевірки 

відомостей про їх доходи за умови 

пред'явлення рішення про проведення 

перевірки власнику або уповноваженому 

ним органу відповідного підприємства, 

установи, організації, фізичній особі - 

суб'єкту підприємницької діяльності; 

отримувати від підприємств, установ, 

організацій та фізичних осіб - суб'єктів 

підприємницької діяльності необхідну 

інформацію та відомості з питань, що 

належать до їх компетенції; робити запити 

та безоплатно отримувати від 

територіальних органів ДФС, МВС, 

Держфінінспекції, Державної служби з 



питань геодезії, картографії та кадастру, 

Пенсійного фонду України, територіальних 

органів ДМС, реєстраційних служб, що 

проводять реєстрацію прав на нерухоме 

майно, бюро технічної інвентаризації, 

відділів державної реєстрації актів 

цивільного стану, органів охорони 

здоров’я, інших органів виконавчої влади 

та органів місцевого самоврядування, а 

також навчальних закладів, підприємств, 

установ, організацій усіх форм власності 

інформацію, необхідну для перевірки 

достовірності даних, отриманих від осіб, 

які звертаються за призначенням державної 

соціальної допомоги. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4 900 грн., надбавки та 

доплати відповідно до статті 52 Закону 

України «Про державну службу» та 

постанови Кабінету Міністрів України від 

18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати 

праці працівників державних органів» із 

змінами та доповненнями. 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Безстрокова  

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 для         

   зайняття посади державної служби, до    

   якої додається резюме у довільній     

   формі. 

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє      

   про те, 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.Копія (копії) документа (документів)     

   про освіту.  

5.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. 

Документи приймаються: 

по 15 липня 2019 рік до 17.00 

Додаткові (необов’язкові) документи   
Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з 

додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної 

служби.   

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13


Місце, час і дата початку проведення 

перевірки володіння іноземною мовою, яка 

є однією з офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

 

18 липня 2019 року з 10:00 до 18.00 

за адресою: вул. Озерна, 18-а, м. Київ 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Постельга Оксана Віталіївна, 

(044) 426-20-95 

e-mail: kd3005@i.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1 Освіта Вища, ступінь вищої освіти, не нижче  бакалавра 

2 Досвід роботи Не потребує 

 

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

 

4 Володіння іноземною мовою  Не обов’язково  

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати з 

комп’ютером  

- вміння використовувати комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпечення; 

- вміння використовувати офісну техніку. 

2 Ділові якості 

 

 

- діалогове спілкування; 

- вміння розподіляти роботу; 

- здатність концентруватися на деталях; 
- орієнтація на саморозвиток; 

- оперативність; 

- обчислювальне мислення; 

-  вміння працювати в стресових ситуаціях; 
- вміння працювати в команді. 

3 Особистісні якості  - порядність; 

- відповідальність; 

- дисциплінованість; 

- готовність допомагати;  

- емоційна стабільність.                                         

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Знання: 

1. Конституції України; 

2. Закону України «Про державну службу»; 

3. Закону 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) 

1. Закон України «Про державну допомогу сім’ям 

з дітьми»; 

2. Закон України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

3. Закон України «Про державну соціальну 

допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю»; 

4. Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

внутрішньо переміщених осіб»; 

5. Закон України «Про забезпечення прав і свобод 

громадян та правовий режим на тимчасово 

окупованій території»; 



6. Постанова Кабінету Міністрів №1192 від 

02.08.2000  «Про надання щомісячної грошової 

допомоги особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного 

розладу, яка за висновком лікарської комісії 

медичного закладу потребує постійного 

стороннього догляду, на догляд за нею»; 

7. Постанова Кабінету Міністрів України від 

21.10.1995 № 848 «Про спрощення порядку 

надання населенню субсидій для відшкодування 

витрат на оплату житлово-комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива». 

 


