
Департамент економіки та інвестицій виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) оголошує конкурс на 

зайняття вакантних посад державної служби 

категорії «Б» 
 
 

Відповідно до Закону України «Про державну службу», Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 

Порядку визначення спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття 

посад державної служби категорій «Б» і «В», затвердженого наказом 

Національного агентства України з питань державної служби від 06 квітня 2016 

року № 72, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 квітня 2016 року 

за № 647/28777 (в редакції наказу Національного агентства України з питань 

державної служби від 16 березня 2018 року № 62), у Департаменті економіки та 

інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) оголошено конкурс на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «Б»: 

 

перший заступник дректора Департаменту економіки та інвестицій 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації), (категорія «Б»), 1 вакансія. 

 

Дата проведення:  15  березня  2019 року, 11:00 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ,Щепартаменry економiки та
iнвестицiй виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi
MicbKoi державноi адмiнiстрацii)
uib, JIютого2019року Ns /i

умови
проведеннrI конкурсу на заfoiяття BaKaHTHoi посади державного службовця -

першого заступника директора,Щепартаменту економiки та iнвестицiй виконавчого
органу Киiвсъкоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii)

(категорй <Б>)

Загальнi умови
Посадовi обов'язки Забезпечуе:

виконання завдань по здiйсненню повноважень Киiвськоi
MicbKoi ради та ii виконавчого органу (КиiвськоТ MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) з питань реалiзацii державноi
регiональноi та економiчноi полiтики Украiни, щодо
комплексного соцiально-економiчного розвитку територii;

аналiз стану i тенденцiй економiчного та соцiального
розвитку м. Киева, участь у визначеннi його прiоритетiв, у
проведеннi структурних змiн, враховуючи принципи сталого

розвитку, здiйсненнi прогнозування економiчного i соцiального

розвитку та пiдготовку вiдповiдних планiв та програм;
виконаннr{ робiт з прогнозування економiчного i соцiального

розвитку та пiдготовки вiдповiдних програм (прогнози
економiчного i соцiальЕого розвитку м. Киева на
середньостроковий перiод та програми економiчного i
соцiального розвитку MicTa Киева на короткостроковий перiод;
стратегiчне планування, програмування та прогнозування
економiчного i соцiального розвитку MicTa Киева);

участь у формуваннi та реалiзацii державноi полiтики у сферi

розвитку економiчноi конкуренцii та обмеження монополiзму,
сприяння розвитку у м. Киевi конкуренцii;

органiзовуе i забезпечуе, в межах cBoei компетенцii,
виконання робiт з впровадження економiчних реформ у м. Киевi
та вирiшеннi нагiulьних проблем соцiально-економiчного
розвитку столицi;

участь у пiдготовцi пропозицiй MiHicTepcTBy економiчного
розвитку i торгiвлi УкраТни та iншим центральним органам
виконавчоi влади, Киiвськiй мiськiй радi, виконавчому органу
Киiвськоt MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) з питань бюджетноi полiтики, ефективного
використання фiнансових, кредитних pecypciB м. Киева;
прогнозних розрахункiв валового продукry та iнших прогнозних
показникiв соцiально-економiчного розвитку м. Киева, якi
використовуються,Щепартаментом фiнансiв виконавчого органу
Киiвськоi MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацii) при формуваннi дохiдноi частини бюджету м.

Киева на наступний бюджетний piK;

участь у розробленнi довгострокових прогнозiв чисельностi
населення, програм зайнягостi, у складаннi необхiдних балансiв
(фiнансових, грошових доходiв i витрат Еаселення та iнших);

участь у проведеннi аналiзу фiнансово-господарськоТ



дiяльностi пiдприемств, що перебувають у комунальнiй
власностi, i за дорученням MiHicTepcTBa економiчного розвитку
та торгiвлi Украiни - пiдприемств, що перебувають у державнiй
власностi та у проведеннi аналiзу ефективностi дiяльностi
пiдприемств, установ та органiзацiй коплунальноi власностi
територiальноi громади MicTa Киева;

розгJIяд проектiв KoHTpaKTiB, що укладаються з

керiвниками пiдприемств, установ та органiзацiй комунальноi
власностi територiальноi громади MicTa Киева, умов, показникiв
та розмiру виплати керiвникам пiдприемств (об'еднань
пiдприемств) матерiальноi винагороди за ефективне управлiнrrя
майном територiальноi громади MicTa Киева;

участь у проведеннi засiдань койсiй з розгляду питань

фiнансово-господарськоi дiяльностi об'еднань, пiдприемств,

установ та органiзафй комунальноi власностi територiальноi
громади йста Киева.

координацiю та контроль за дiяльнiстю комунaпьних
пiдприемств, установ та органiзацiй, пiдпорядкованих
,Щепартаменту;

участь у межах повноважень у розробленнi проектiв
державних цiльових, мiжгаlryзевих, г€lJIузевих, регiональних i
мiжрегiональних програм, координацiю роботи з питань ix
розроблення, затвердженнrI та виконання,

органiзацiйно-методичну роботу, координацiю дiяльностi
структурних пiдроздiлiв виконавчого оргаЕу Киiвськоi MicbKoi

ради (Киiвськоi MicbKoi державноi адмiнiстрацii), районних в

MicTi Киевi державних адмiнiстрацiй, пiдприемств, установ,
органiзацiй комунальноi форми власностi з питань подання
пропозицiй до прогнозiв економiчного i соцiального розвитку м.
Киева Еа середньостроковий перiод та програм економiчного i
соцiального розвитку м. Киева на короткостроковий перiод, ix
розробленЕя та виконання, забезпечуе взаемодiю з ними пiд час

розроблення нацiональних, державних, регiональних, MicbKlж
програм розвитку у вiдповiднlтх гчIJIузя(, а також пiд час

розв'язання iнших питань комплексного розвитку MicTa Киева;
в межах повноважень передбачених Законом Украiни кПро

державну таемницю>>, реалiзацiю державноi полiтики у сферi
охорони державноi таемницi.

Бере участь у органiзацii здiйснення заходiв з мобiлiзацiйноi
пiдгоювки та мобiлiзацii, контролi ix виконання в частинi питань,

що вiдносяться до компgгенцii,
Виконуе iншi функцii згiдно з покладеними на нього

завдаЕнrIми.

Умови оплати працi Посадовий оклад згiдно штатного розпису ,Щепартаменту
на 2019 piK.

Iншi складовi оплати працi державного сrryжбовця -
вiдповiдно до статей 50, 52 Закону Украiни <Про державну
службу> та постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 18 сiчня
2017 року J\Ъ l5 <<Питання оплати працi працiвникiв державних
органiв>> (зi змiнами).

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначеннrI на
посаду

За безстроковим трудовим договором.
Вiдповiдно до частини другоi та TpeTboi статгi 35 Закону

Украiни <Про державну службу> при призначеннi на посаду
державноi служби вперше встановлення випробування е

обов'язковим. Випробування при призначеннi Еа посаду
державноi служби встановлюеться строком до шест,и мiсяцiв.



Перелiк
документiв,
необхiдних для
участi у KoHKypci,
та строк ix
подання

Вiдповiдно до cTaTTi 25 Закону УкраiЪи <Про державну
службу> та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
державноi служби, затвердженого Постановою Кабiнету
MiHicTpiB УкраiЪи вiд25 березня 2016 року J\Ъ 246, особа, яка
бажае взяти rIасть у KoHKypci, пода€ до KoнKypcHoi KoMicii TaKi

доку]!{енти:
1) копiю паспорта громадянина Украiни;
2) письмову зЕuIву про участь у KoHKypci iз зrвначенням
основних мотивiв щодо зайняття посади державноi служби, до
якоi додаеться резюме у довiльнiй формi;
3) письмову зzulву, в якiй повiдомляе, що до неТ не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або
четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення влади)) та
надае згоду на проходження перевiрки та на оприлюднення
вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до зазначеного Закону;
4) копiю (копii) документа (докуrиентiв) про ocBiTy;
5) оригiнал посвiдчення атестацii щодо вiльного володiння
державною мовою;
6) заповнену особову картку встановленого зрrвка;
7) декларацiю особи, уповноваженоТ на виконання функцiй
держави або мiсцевого с.lмоврядування, за 2018 piK
(вiдповiдно до Закону Украiни кПро запобiгання корупцiЬ>)
8) заяву про вiдсутнiсть заборгованостi зi сплати алiментiв на

утримання дитини, сукупний розмiр якоi перевищу€ суму
вiдповiдних платежiв за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення
виконавчого документа до примусового виконання.

,Щокументи приймаrоться до 17 год. 00 хв. 12 березня
2019 року.

.Щата, час i мiсце
проведення
конкурсу

15 березня 2019 року об 11.00, м. Киiв, вул. Хрещатик,3б,
к.602 (за рiшенням конкурсноТ KoMicii дата та час можуть бути
змiненi, про що учасникiв конкурсу буд. повiдомлено
додатково)

Прiзвище, iм'я та
по батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае

додаткову
iнформацiю з

питань проведення
конкурсу

В овченко BepoHiKa АнатолiiЪна,
202-72-85,202-72-52
org@guekmda.gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги
Вимога компоненти вимоги

1 OcBiTa Вища, за ступенем освiти не нижче магiстра,
економiчних/юридичних гirлузей знань.

2 Досвiд роботи Досвiд роботи на посадах державноi служби
категорiй (Б>> чи (В) або досвiд служби в
органах мiсцевого счlI\4оврядування, або досвiд
роботи на керiвних посадах пiдприсмств,
установ та органiзацiй незалежно вiд форми
власностi не менше двох poKiB.

J Володiння державною
мовою

Вiльне володiння держzlвною мовою.

Вимоги до компетентностi



Вимога компоненти вимоги
l Умiння працювати з

комп'ютером
PiBeHb користувача з вмiнням використовувати
комп'ютерну TexHiKy та програмне забезпечення

Word, Exel, Power Point, системи
iнформацiйно-правового забезпечення.

2 Щiловi якостi Аналiтичнi здiбностi,
лiдерськi якостi,
навички управлiння,
вмiння розподiляти роботу,
органiзаторськi здiбностi,
вмiння визначати прiоритети,
навички контроJIю,
адаптивнiсть.

1J особистiснi якостi Вiдповiдальнiсть,
комунiкабельнiсть,
контроль емоцiй,
готовнiсть допомогти,
неупередженiсть.

Професiйнi знання
1 Знання законодавства Конституцii УкраiЪи, Закону УкраiЪи <Про

державну службу>, Закону УкраiЪи <Про
запобiгання корупцiI>

2 Знання спецiа;lьного
законодавства, що
пов'язане iз завданням та
змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадовоi
iнструкцii

Закони УкраiЪи кПро столицю Украiни
мiсто-герой КиiЪ>, кПро мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>, кПро мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,
<Про державне прогнозування та розроблення
прогрчl]\{ економiчного i соцiального розвитку),
кПро засади державноi регiональноi полiтики>,
iнших законiв УкраiЪи, постанов Верховноi Ради
УкраiЪи, aKTiB Президента УкраiЪи, Кабiнету
MiHicTpiB Украiни, рiшень Киiвськоi мiськоi ради,
щодо здiйснення повноважень Киiвськоi MicbKoi

ради та if виконавчого органу (КиiЪськоi мiськоi
державноi адмiнiстрацii) та iншi нормативно-
правовi акти з питань реалiзацiТ державноi
регiональноi та економiчноТ полiтики Украiни, з

питань фiнансовоi, бюджетноi, податковоТ
полiтики


