
 
Додаток 1 

до наказу управління культури, 

туризму та охорони культурної 
спадщини від 29.08.2018 № 99-к/тр 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – 

головного спеціаліста відділу з питань туризму та охорони культурної спадщини 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

(категорія «В») 
  

Загальні умови  

Посадові 

обов’язки 

Головний спеціаліст відділу з питань туризму та охорони 

культурної спадщини (далі – Відділ):  

- забезпечує виконання покладених на Відділ завдань з 

реалізації державної  політики у галузі туризму та з питань 

релігій в межах компетенції головного спеціаліста на території 

Шевченківського району міста Києва; 

- бере участь у підготовці перспективних та поточних планів 

роботи Відділу, нормативних та організаційно-методичних 

документів, що стосуються напрямку діяльності; 

- сприяє проведенню в межах наданих повноважень 

культурно-просвітницьких, благодійних заходів релігійними 

організаціями різних конфесій розташованих на території 

Шевченківського району м. Києва; 

- готує проекти розпоряджень у разі необхідності у сфері 

туризму та рекреації, організовує контроль їх виконання; 

- працює з програмою «АСКОД»; 

- бере участь в організації нарад, семінарів, конференцій, веде 

діловодство Відділу, відповідно до компетенції  та наданих 

начальником Відділу повноважень; 

- своєчасно і кваліфіковано готує проекти контрольних 

документів, відповідей на листи, скарги, заяви та звернення 

громадян (установ, організацій), здійснює необхідні заходи по 

їх виконанню відповідно до напрямку роботи Відділу; 

 - виконує доручення керівництва, готує доповідні записки; 

- забезпечує організацію зустрічі та перебування делегацій, що 

прибувають з візитом до Шевченківської районної в місті Києві 

державної адміністрації та управління культури, туризму та 

охорони культурної спадщини; 

- залучає в межах повноважень, представників релігійних 

організацій та громадськості до проведення заходів; 

- організовує просвітницьку роботу з питань діяльності різних 

релігійних течій; 

- сприяє проведенню благочинної роботи за участю релігійних 

організацій та громадськості; 

- надає допомогу в проведенні заходів з розвитку туризму на 

території Шевченківського району м. Києва. 



Умови оплати праці 1) Посадовий оклад – 4100,00 грн. (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15               

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 

січня 2018 року);  

2) Надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Безстрокове призначення на посаду. 

Перелік 

документів, 

необхідних для 

участі у 

конкурсі, та 

строк їх подання 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає 

(особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву конкурсній комісії управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації про участь у 

конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади 

державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до 

якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву конкурсній комісії управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації 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; 

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

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною 

мовою; 

6) заповнену особову картку державного службовця 

встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий 2017 рік. 

Примітка. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 

надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 

декларації на офіційному веб-сайті НАЗК. 

Строк подання документів:  



документи приймаються до 18 год. 00 хв. 17 вересня 2018 року 

за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, 

кабінет 406. 

Дата, час і місце 

проведення 

конкурсу 

Конкурс проводиться поетапно: 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу – 29.08.2018; 

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу –

31.08.2018; 

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь  

у конкурсі – з 31.08.2018 по 17.09.2018; 

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність 

встановленим законом вимогам – 18.09.2018; 

5) проведення тестування та визначення його результатів – 

19.09.2018, початок об 11.00 год. за адресою: м. Київ,  

бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, каб. 406.; 

6) проведення співбесіди та визначення її результатів – 

19.09.2018; 

7) проведення підрахунку результатів конкурсу та 

визначення переможця конкурсу і другого за результатами 

конкурсу кандидата – 19.09.2018; 

8) оприлюднення результатів конкурсу – 20.09.2018. 

За рішенням конкурсної комісії дата та час п’ятого-сьомого 

етапів конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів 

буде повідомлено додатково. 

Прізвище, ім’я 

та по батькові, 

номер телефону 

та адреса 

електронної 

пошти особи, яка 

надає додаткову  

інформацію з 

питань 

проведення 

конкурсу 

Кузьмінчук Юлія Володимирівна, роб.тел: (044) 235-31-86, 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net. 

 

 

 Вимоги до професійної компетентності 

  

Загальні вимоги 

 

1. Освіта вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра 

2. Досвід роботи 

 

не потребує 

3. Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

 



 Спеціальні вимоги 

  

1. Освіта Вища фахова освіта за освітньо-кваліфікаційнім 

рівнем бакалавр, молодший бакалавр 

2. Знання законодавства Конституція України, законодавство України у сфері 

державного управління, зокрема: Закон України 

«Про державну службу», Закони України «Про 

запобігання корупції», «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про культуру», «Про 

свободо совісті та релігійні організації», «Про 

туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про 

захист персональних даних», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про звернення громадян», 

Бюджетний кодекс України, Цивільний 

процесуальний кодекс України, нормативно-правові 

акти у сфері туризму та охорони культурної 

спадщини. 

3. Професійні чи технічні 

знання 
- знання загальних правових стандартів, 

електронного документообігу; 

- уміння працювати з законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами; приймати 

ефективні рішення; 

- уміння прогнозувати і аналізувати наслідки 

прийнятих рішень; 

- навички роботи з різними джерелами інформації. 

4. Спеціальний досвід 

роботи 

 

5. Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

Знання ПК – пакет програм MS Office (Word, Excel, 

Power Point), хмарні технології, інтернет-браузери та 

пошукові системи, робота з оргтехнікою. 

6. Якісне виконання 

поставлених завдань 
 вміння працювати з інформацією; 

 орієнтація на досягнення кінцевих результатів, 

вміння вирішувати комплексні завдання; 

 уміння стисло та структуровано представити 

матеріал з питань, що стосується діяльності Відділу. 

7. Особистісні  якості  уміння працювати в команді; 

 відповідальність та високий рівень 

виконавської дисципліни; 

 аналітичні здібності; 

 системність і самостійність в роботі; 

 інноваційність та креативність; 

 компетентність та комунікабельність;  

 уміння надавати зворотній зв’язок; 

 уміння працювати в стресових ситуаціях та в 

умовах багатозадачності. 

  

 

 

 



Додаток 2 
до наказу управління культури, 

туризму та охорони культурної 

спадщини від 29.08.2018 № 99-к/тр 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державного службовця – 

головного спеціаліста відділу з питань туризму та охорони культурної спадщини 

управління культури, туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

(категорія «В») 
  

Загальні умови  

Посадові 

обов’язки 

Головний спеціаліст відділу з питань туризму та охорони 

культурної спадщини (далі –Відділ):  

- забезпечує виконання покладених на Відділ завдань з 

реалізації політики у галузі туризму та охорони культурної 

спадщини в межах компетенції головного спеціаліста на 

території Шевченківського району міста Києва; 

- бере участь у підготовці перспективних та поточних планів 

роботи Відділу, нормативних та організаційно-методичних 

документів, що стосуються напрямку діяльності; 

- здійснює аналітичну та організаційну роботу з кадрового 

менеджменту, прогнозування розвитку персоналу, 

забезпечення його навчання; 

- готує проекти розпоряджень у разі необхідності у сфері 

туризму та охорони культурної спадщини, організовує контроль 

їх виконання; 

- забезпечує своєчасне оформлення, переведення і звільнення 

працівників апарату та централізованої бухгалтерії Управління, 

керівників підпорядкованих закладів культури; 

- готує проекти наказів, веде облік особового складу 

забезпечує збереження і заповнення трудових книжок 

працівників та ведення встановленої документації з кадрових 

питань;  

- сприяє підготовці інформаційно-аналітичних матеріалів по 

виконанню районних заходів з реалізації державної політики у 

сфері туризму і охорони культурної спадщини на території 

Шевченківського району м. Києва; 

- працює з програмою «АСКОД»; 

- бере участь в організації нарад, семінарів, конференцій, веде 

діловодство Відділу, відповідно до компетенції  та наданих 

начальником Відділу повноважень; 

- своєчасно і кваліфіковано готує проекти контрольних 

документів, відповідей на листи, скарги, заяви та звернення 

громадян (установ, організацій), здійснює необхідні заходи по 

їх виконанню відповідно до напрямку роботи Відділу; 

 - виконує доручення керівництва, готує доповідні записки; 

- організовує заходи з популяризації  об’єктів культурної 

спадщини на території Шевченківського району. 



Умови оплати праці 3) Посадовий оклад – 4100,00 грн. (відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15               

(в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 

січня 2018 року);  

4) Надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону 

України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Безстрокове призначення на посаду. 

Перелік 

документів, 

необхідних для 

участі у 

конкурсі, та 

строк їх подання 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає 

(особисто або поштою) конкурсній комісії такі документи: 

1) копію паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву конкурсній комісії управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації про участь у 

конкурсі із зазначенням основних мотивів до зайняття посади 

державної служби (за формою згідно з додатком 2 до Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби), до 

якої додається резюме у довільній формі; 

3) письмову заяву конкурсній комісії управління культури, 

туризму та охорони культурної спадщини Шевченківської 

районної в місті Києві державної адміністрації 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; 

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

5) посвідчення атестації щодо вільного володіння державною 

мовою; 

6) заповнену особову картку державного службовця 

встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий 2017 рік. 

Примітка. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік, 

надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 

декларації на офіційному веб-сайті НАЗК. 

 

 



Строк подання документів:  

документи приймаються до 18 год. 00 хв. 17 вересня 2018 року 

за адресою: 01030, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, 

кабінет 406. 

Дата, час і місце 

проведення 

конкурсу 

Конкурс проводиться поетапно: 

1) прийняття рішення про оголошення конкурсу – 29.08.2018; 

2) оприлюднення рішення про оголошення конкурсу –

31.08.2018; 

3) приймання документів від осіб, які бажають взяти участь  

у конкурсі – з 31.08.2018 по 17.09.2018; 

4) попередній розгляд поданих документів на відповідність 

встановленим законом вимогам – 18.09.2018; 

5) проведення тестування та визначення його результатів – 

19.09.2018, початок об 11.00 год. за адресою: м. Київ,  

бульвар Тараса Шевченка, буд. 26/4, каб. 406.; 

6) проведення співбесіди та визначення її результатів – 

19.09.2018; 

7) проведення підрахунку результатів конкурсу та 

визначення переможця конкурсу і другого за результатами 

конкурсу кандидата – 19.09.2018; 

8) оприлюднення результатів конкурсу – 20.09.2018. 

За рішенням конкурсної комісії дата та час п’ятого-сьомого 

етапів конкурсу можуть бути змінені, про що конкурсантів 

буде повідомлено додатково. 

Прізвище, ім’я 

та по батькові, 

номер телефону 

та адреса 

електронної 

пошти особи, яка 

надає додаткову  

інформацію з 

питань 

проведення 

конкурсу 

Кузьмінчук Юлія Володимирівна, роб.тел: (044) 235-31-86, 

e-mail: kultura-shrda@ukr.net. 

 

 

 Вимоги до професійної компетентності 

  

Загальні вимоги 

 

1. Освіта вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра 

2. Досвід роботи 

 

не потребує 

3. Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 



 Спеціальні вимоги 

  

1. Освіта Вища фахова освіта за освітньо-кваліфікаційнім 

рівнем бакалавр, молодший бакалавр 

2. Знання законодавства Конституція України, законодавство України у сфері 

державного управління, зокрема: Закон України 

«Про державну службу», Закони України «Про 

запобігання корупції», «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  «Про культуру», «Про 

туризм», «Про охорону культурної спадщини», «Про 

захист персональних даних», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про звернення громадян», 

Бюджетний кодекс України, Цивільний 

процесуальний кодекс України, нормативно-правові 

акти у сфері туризму та охорони культурної 

спадщини. 

3. Професійні чи технічні 

знання 

- знання загальних правових стандартів, 

електронного документообігу; 

- уміння працювати з законодавчими та іншими 

нормативно-правовими актами; приймати 

ефективні рішення; 

- уміння прогнозувати і аналізувати наслідки 

прийнятих рішень; 

- навички роботи з різними джерелами інформації. 

4. Спеціальний досвід 

роботи 

 

5. Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

Знання ПК – пакет програм MS Office (Word, Excel, 

Power Point), хмарні технології, інтернет-браузери та 

пошукові системи, робота з оргтехнікою. 

6. Якісне виконання 

поставлених завдань 
 вміння працювати з інформацією; 

 орієнтація на досягнення кінцевих результатів, 

вміння вирішувати комплексні завдання; 

 уміння стисло та структуровано представити 

матеріал з питань, що стосується діяльності Відділу. 

7. Особистісні  якості  уміння працювати в команді; 

 відповідальність та високий рівень 

виконавської дисципліни; 

 аналітичні здібності; 

 системність і самостійність в роботі; 

 інноваційність та креативність; 

 компетентність та комунікабельність;  

 уміння надавати зворотній зв’язок; 

 уміння працювати в стресових ситуаціях та в 

умовах багатозадачності. 

  

 

 
 

       


