
виконАвчиЙ оргАн киiвськоi MIcbKoi рАди
(киiвськА MICЬKA дЕржАвнА АдмIнIстрАцUI)

дЕпАртАмЕнт трАнспортноi шФрАструктури

нАкАз

0 _\ , 0q lDii
Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантноТ посади заступника директора
.Щепартаменту * начаJIьника управлiння
коорлинацii й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури
(категорiя (Б)), пiдкатегорiя (Б2))

Вiдповiдно до Закону УкраТни кПро державну службу),

Nч Ц1|!Р

Порядку
проведення конкурсу на зайнят-тя посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня2Olб року J\"9 24б

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантноi посади заступника
директора .Щепартаменту начаIIьника управлiння координацii Й розвитку
дорожнього господарства та iнфраструктури ,Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиiвськоТ мiськоi ради (Киiвськоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) (категорiя ((Б)), пiдкатегорiя <Б2>).

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантноi
посади заступника директора ,Щепартаменту начальника управлiння
координацii Й розвитку дорожнього господарства та iнфраструктури
.Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоТ
MicbKoi ради (КиТвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (категорiя ((Б)),

пiдкатегорiя <Б2>), згiдно з додатком l.
3. Визначити, що Кiфоришина Т.Ф., головний спецiалiст вiддiлу по

роботi з персон€tлом .Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого
органу Киiвськоi мiськоi ради (Киiвськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii),
виконуе функцii адмiнiстратора пiд час проведення конкурсу на зайняття
вакантноi посади заступника директора,.Щепартаменту - нач€Lпьника управлiння
координацii й розвитку дорожнього господарства та iнфраструктури
[епартаменту транспортноТ iнфраструктури виконавчого органу КиiЪськоi
мiськоi ради (КиiЪськоi мiськоi державноТ адмiнiстрацii) (категорiя (Б)),

пiдкатегорiя <Б2>).



4. Прийом документiв здiйснювати до 14 квiтня 2020 року включно,
конкурс на зайняття вакантноi посади заступника директора Щепартаменту -
начаJIьника управлiння координацii й розвитку дорожнього господарства та
iнфраотруктури.Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii) (категорiя
<Б>, пiдкатегорiя (Б2>) провести 17 квiтня 2020 року, за адресою м. КиiЪ,
вул. Леонтовича, б.

5. Головному спецiалiсту з адмiнiстративно-господарських питань

Щепартаменту транспортноi iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (КиiЪськоТ MicbKoT державноТ адмiнiстрацii) (Бородiн Ю.В.)
забезпечити належними антисептичними та дезiнфiкуючими засобами осiб, якi
органiзовують проведення конкурсу та беруть r{асть у ньому.

6. Вiддiлу по роботi з персон€uIом ,Щепартаменту транспортноТ
iнфраструктури виконавчого органу КиТвськоi MicbKoT ради (Киiвськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) забезпечити вжиття в установленому порядку
необхiдних заходiв, пов'язаних з виконанням цього нак€ву.

7. Контроль за виконанням цього нак€ву з€Lпишаю за собою.

.Щиректор ва-гtентин осипов



Щодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Щепартаменту транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу
КиТвськоi мiськоi ради (КиТвськоТ
MicbKoT державноТ адмiнiстрацii)
вiд O:}.oV,,/olo Nр H-/l?

умови
проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади заступника директора

{епартаменту - начаJIьника управлiння координацiТ й розвитку дорожнього
господарства та iнфраструктури,Щепартаменту транспортноi iнфраструктури

виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii)

(категорiя ((Б), пiдкатегорiя <Б2>)

Посадовi
обов'язки управлiння

господарства
транспортноi

Загальнi умови

Заступника директора ,Щепартаменту нач€uIьник
координацiт Й розвитку дорожнього

та iнфраструктури ,Щепартаменту
iнфраструктури виконавчого органу

Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii) виконуе обов'язки, передбаченi Законом
УкраiЪи <Про державну службу> та завдання, що
випливають з положень про,Щепартамент, управлiння та
посадовоi iнструкцii:
-забезпеченtul виконання .Щепартаментом транспортноi
iнфраструктури виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi

ради (КиiвськоI мiськоi державноТ адмiнiстрацiТ)

функцiй замовника будiвництва, реконструкцii та

ремонту об'сктiв транспортноi iнфраструктури;
-забезпеченIuI органiзацiТ робiт щодо визначення
поточноi та перспективноi потреби в послугах та

роботах у сферi дорожнього господарства;
-забезпеченнrI розвитку велосипедноi iнфраструктури в

м. Киевi;
-планування розвитку вулично-шляховоТ мережi та
шту{них споруд м. Кисва;
-аналiз об'ектiв наданих комунальними пiдприсмствами
для внесення в програму соцiально-економiчного

витку та бюджету м. Киева;



-збирання, узагаJIьнення та систематизацiя iнформацii по
об'ектам будiвництва та ремонту;

, аналiз та контроль AKTiB виконаних робiт
(форма

робiт;
КБ-3) та AKTiB прийому-передачi просктних

-здiйснення виiзних перевiрок об'ектiв будiвництва та

ремонту м. Кисва
-видання доручень, органiзацiя i контроль за ix
виконанням, затвердження протоколiв нарад, засiдань
внутрiшнiх комiсiй, експертних та робочих груп тощо

умови оплати
працi

1) посадовий оклад 10 б00, 00 гривень вiдповiдно до
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд l8 сiчня 2017

року Ns 15 (зi змiнами);
2) надбавки, доплати, премii та компенсацii
передбаченi Законом Украiни <<Про державну службу>.

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на
посаду

Безстроково

Перелiк
iнформацii,
необхiдноI для

учаотi у KoHKypci,

та строк ii подання

Особа, яка бажае взяти }п{асть у KoHKypci, подае
конкурснiй KoMicii через единий порт€tл вакансiй
державноi служби НАДС таку iнформацiю:

1) заяву про rIасть у KoHKypci iз з€вначенням
основних мотивiв щодо зайняття посади (за формою);

2) резюме (за формою), в якому обов'язково
з€вначаеться така iнформацiя :

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити документа, що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство УкраТни;

пiдтвердження H€uIBHocTi вiдповiдного ступеня
вищоi освiти;

пiдтвердження рiвня вiльного володiння державною
мовою;

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноТ служби
(за наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних посадах;

3) заяву, в якiй повiдомляе, що до неi не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни "Про очищення
влади", та надас згоду на проходження перевiрки та на
оприлюднення вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до
з€вначеного Закону.



Особа, яка виявила бажання взяти rIасть у KoHKypci,
може подати додаткову iнформацiю, яка пiдтверджуе
вiдповiднiсть встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв тестування, досвiду роботи,
професiйних компетентностей, репутацii
(характеристики, рекомендацii, HayKoBi публiкацii
тощо).

Iнформацiя прийма€ться до 18.00 год 14 квiтня 2020

року включно через единий порт€uI вакансiй державноТ
служби НАДС (саrееr.gоч.uа)

Щодатковi
(необов'язковi)
документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за
визначеною формою.

Мiсце, час
початку
проведення
оцiнювання
кандидатiв

да,га м. Киiв, вул. Леонтовича, бул. 6, кабiнет 5

об 11.00 год 17 квiтня 2020 року

Прiзвище, iм'я та
по батьковi, номер
телефону та адреса

електронноТ пошти
особи, яка надае

додаткову
iнформацiю з

питань проведення
конкурсу

Кiфоришина Тетяна Флорiвна
366-б3_08
mega. kadry_dti@ukr.net

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa вища, ступiнь вищоi освiти не них(че
магiстра

2. Досвiд роботи досвiд роботи на посадах державноi служби
категорiй <Б>> чи ((В), або досвiд служби в

органах мiсцевого самоврядування, або

досвiд роботи на керiвних посадах
пiдприемств, установ та органiзацiй
нез€шежно вiд форми власностi не менше
двох poKiB

J. Володiння державною
мовою

вiльне володiння державною мовою

4. Володiння iноземною
мовою

не обов'язково



Вимоги до компетентностi
Вимога компоненти вимоги

1 liловi якостi

2. Умiння працювати
комп'ютером

Вмiння використовувати комп'ютерне

обладнання та програмне забезпечення,

офiсну TexHiKy, досвiдчений користувач MS
Word, MS Ехсе1, Internet.

aJ. особистiснi якостi

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги
1. Знання законодавства Конституцii Украiни.

Закону Украiни <Про державну службу>.
Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>
та iншого законодавства.

2. Знання спецiального
законодавства, що
пов'язане iз завданнями
та змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадовоi
iнструкцii (положення

про структурний
пiдроздiл)

Знання законiв УкраТни:
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>;
<Про звернення громадян>;
кПро доступ до публiчноi iнформацiI>.
<Про дорожнiй рух);
<Про автомобiльнi дороги>
Порядку пiдготовки, оформлення,

погодження нормативних aKTiB виконавчого

органу Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoT державноI адмiнiстрацii).

.Щиректор валентин осипов
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