
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО   

наказ ГУ ДФС у м. Києві  

від 18.10.2018 № 15690  

 

  

УМОВИ 

проведення конкурсу на посаду головного державного інспектора                                                                              

відділу добору та оцінки персоналу управління по роботі з персоналом 

Головного управління ДФС у м. Києві 

 (категорія В) 

 

Загальні умови 

Посадові обов'язки  - організація роботи конкурсної комісії і проведення  

конкурсного відбору для заміщення вакантних посад 

державних службовців, вивчення та аналіз документів 

кандидатів на вакантні посади; 

- організація проведення відповідно до Закону України «Про 

запобігання корупції» спеціальної перевірки відомостей щодо 

осіб, які претендують на зайняття посад в ГУ; 

- організація проведення оцінювання результатів службової 

діяльності державних службовців. Аналіз та узагальнення 

результатів оцінювання; 

- проведення перевірки відомостей на наявність заборон, 

визначених частинами третьою або четвертою статті 1 Закону 

України від 16 вересня 2014 року № 1682-VII «Про очищення 

влади» (далі – Закон № 1682) щодо посадових та службових 

осіб ГУ; 

- підготовка та надання для систематичного та оперативного 

оприлюднення: вакансій та умов проходження конкурсу на 

заміщення вакантних посад; 

- використання автоматизованих систем для обліку, 

накопичення, зберігання та обробки персональних даних 

працівників ГУ з метою інформаційно-аналітичного 

забезпечення керівництва ГУ; 

- обробка персональних даних відповідно до законодавства. 

Умови оплати праці посадовий оклад – 4 800,00 грн. 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

строкове призначення на посаду. 

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 на оприлюднення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 

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

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 

6) заповнену особову картку встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

 

Примітки:  

- декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, 

надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 

декларації на офіційному веб-сайті НАЗК; 

- особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може 

подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, 

професійної компетентності і репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації та інші); 

- особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь у конкурсі та 

потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, подає 

заяву про забезпечення в установленому порядку розумного 

пристосування. 

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. 01 листопада 2018 

року. 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

В приміщенні ГУ ДФС у м. Києві за адресою м. Київ,                          

вул. Шолуденка, 33/19, о 10 год. 00 хв. 07 листопада 2018 року. 

Прізвище, ім'я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Ткач Юлія Станіславівна 

Кошеленко Оксана Володимирівна 

тел.236-28-69,  

kyiv.personal@sfs.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища, молодший бакалавр або бакалавр, у галузі знань 

«Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 

«Економіка»; у галузі знань «Управління та адміністрування» 

за спеціальностями: «Підприємництво, торгівлі та біржова 

діяльність», «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та 

страхування», «Облік і оподаткування»; у галузі знань «Право» 

за спеціальністю «Право»; у галузі знань «Публічне управління 

та адміністрування» за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування». 

2 Досвід роботи не потребує. 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 
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 Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати з 

комп’ютером 

- вміння використовувати комп'ютерне обладнання, програмне 

забезпечення та офісну техніку. 

2 Ділові якості - аналітичні здібності; 

- вміння активно слухати; 

- здатність концентруватись на деталях; 

- стресостійкість; 

- оперативність. 

3 Особистісні якості - відповідальність; 

- стабільність; 

- дисциплінованість; 

- чесність; 

- тактовність. 

Професійні знання 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Знання: 

1) Конституція України;                                         

2) Закон України «Про державну службу»;         

3) Закон 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) 

Знання:                                                            

1) Податковий кодекс України; 

2) Кодекс законів про працю України; 

3) Закон України «Про очищення влади»; 

4) ПКМУ «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби». 

                     

 

 


