
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ 

ІНСПЕКТОР ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

Обов’язки: 

• Інспектувати в межах території підконтрольного об'єкта комунальне майно, стежити 

за дотримання громадянами суспільного порядку та Правил благоустрою міста. 

• В своїй діяльності зобов'язаний не допускати пошкодження та крадіжок комунального 

майна, вчасно запобігати можливому його псуванню. 

• Забезпечує особисту безпеку і здоров'я, а також піклується про безпеку і здоров'я 

оточуючих людей в процесі виконання функціональних обов'язків або під час 

перебування в межах підконтрольної території. 

• Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та 

обов'язків за місцем виконання своїх посадових обов’язків. 

• У випадку необхідності, задля збереження життя і здоров'я громадян, повинен володіти необхідними 

знаннями та мати практичні навички з надання першої медичної допомоги. 

• Інспектор повинен вміти працювати в команді, дотримуватися загальноприйнятих норм етики і поведінки. 

• Повинен бути взірцем для оточуючих, власним прикладом спонукати громадян до дотримання 

загальноприйнятих правил етики і поведінки. 

Вимоги: 

• громадянство України; 

• чоловіки/жінки; 

• вік від 18 року до 50 років; 

• вільне володіння українською мовою; 

• повна загальна середня або вища освіта; 

• відсутність обмежень за станом здоров’я; 

• добре фізичне здоров’я; 

• володіння комп’ютерною технікою та базовими програмами на рівні користувача; 

• дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, порядність, охайність; 

• здатність швидко приймати рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях; 

• чесність, комунікабельність у спілкуванні з людьми; 

• наявність водійського посвідчення категорії «В» і «В1» (в пріоритеті); 

• стаж практичного водіння автомобіля – не менше 3 (трьох) років; 

• відсутність шкідливих звичок , наркотичної та алкогольної залежності; 

• відсутність судимості; 

• ввічливість, комунікабельність, стриманість, бажання допомагати людям, прагнення реалізовувати себе у 

подальшому; 

• уміння аргументовано висловлювати свою думку; 

На співбесіду, кандидат має мати оригінал та копію: 

• паспорта; 

• військового квитка (приписного посвідчення); 

• трудової книжки; 

• ідентифікаційного коду; 

• документа про освіту; 

• довідку про відсутність судимості; 

Умови роботи: 

• офіційне працевлаштування; 

• повний пакет соціальних гарантій; 

• подобовий чи позмінний графік роботи; 

• заробітна плата за результатами співбесіди; 

Анкети можна надсилати на електронну пошту – M.varta.ua@gmail.com 

Довідка за телефоном +38(073)070-04-35 (в будні дні з 09.00 до 16.30) Ірина Олегівна 

 



 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ 

ОПЕРАТИВНИЙ ЧЕРГОВИЙ 

Обов’язки: 

• Контролює стан суспільно-політичної, криміногенної, екологічної і соціальної 

обстановці в місті та роботу комунальних служб. 

• Підтримує взаємодію з усіма з аварійними і диспетчерськими службами 

комунальних підприємств міста, та координує їх роботу у випадках виникнення 

надзвичайних ситуацій. 

• Цілодобово, в телефонному режимі, веде прийом звернень громадян, реєструє 

інформацію та передає проблемні питання у відповідні профільні організації з 

подальшим здійсненням контролю за їх виконанням та сповіщенням заявників. 

• За допомогою камер спостереження контролює ситуацію на дорогах міста і 

зонах масового скупчення людей.  

• Здійснює моніторинг інформації з відкритих джерел (ЗМІ, інтернет, соціальні мережі, тощо). Своєчасно 

інформує керівництво і вживає заходів щодо реагування на позаштатні ситуації, які були освітлені та інформує 

безпосереднє керівництво. 

Вимоги: 

• громадянство України; 

• середньо-технічна або вища освіта; 

• знання міста; 

• чоловік / жінки від 18 до 50 років; 

• відповідальність; 

• стійкість до стресових ситуацій, дисциплінованість, організованість , порядність, відповідальність, 

охайність; 

• ввічливість, комунікабельність, стриманість, бажання допомагати людям; 

• вміння працювати в колективі; 

• відсутність обмежень за станом здоров’я; 

• відсутність шкідливих звичок, наркотичної та алкогольної залежності; 

• вільне володіння українською мовою; 

• володіння комп’ютерною технікою та базовими програмами на рівні користувача; 

• здатність швидко приймати рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях; 

• уміння аргументовано висловлювати свою думку; 

На співбесіду, кандидат має мати оригінал та копію: 

• паспорта; 

• військового квитка (приписного посвідчення); 

• трудової книжки; 

• ідентифікаційного коду; 

• документа про освіту; 

• довідку про відсутність судимості; 

Умови роботи: 

• офіційне працевлаштування; 

• повний пакет соціальних гарантій; 

• подобовий графік роботи; 

• заробітна плата за результатами співбесіди. 

Анкети можна надсилати на електронну пошту – M.varta.ua@gmail.com 

Довідка за телефоном +38(073)070-04-35 (в будні дні з 09.00 до 16.30) Ірина Олегівна  



 
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА» ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ 

ІНСПЕКТОРА ВІДДІЛУ КОНТРОЛЮ ОБ’ЄКТІВ КОМУНАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ 

Обов’язки:  

• Інспектує в межах території контролюючого об'єкта комунальне майно, стежить за дотримання 

громадянами суспільного порядку та Правил благоустрою міста Ірпеня. 

• В своїй діяльності зобов'язаний не допускати пошкодження та крадіжок комунального майна, 

вчасно запобігати можливому його псуванню. 

• Зобов'язаний володіти обстановкою на об'єкті, що інспектується, користуватися засобами 

зв'язку та спецзасобами, знати місця розташування засобів пожежогасіння і вміти застосовувати 

їх при необхідності. 

• Здійснює візуальний контроль або контроль з використанням спеціального обладнання за 

об'єктом, що інспектується. 

• Забезпечує особисту безпеку і здоров'я, а також піклується про безпеку і здоров'я оточуючих людей в процесі 

виконання функціональних обов'язків або під час перебування в межах контролюючої території. 

• Виявляє осіб, які підозріло себе ведуть, та контролює їх пересування, а також інформує про це відповідального 

чергового комунального підприємства. 

• Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та обов'язків за місцем виконання своїх 

функцій. 

• У випадку необхідності, задля збереження життя і здоров'я громадян, повинен володіти необхідними знаннями та мати 

практичні навички з надання першої медичної допомоги. 

• Інспектор повинен вміти працювати в команді, дотримуватися загальноприйнятих норм етики і поведінки. 

• Повинен бути взірцем для оточуючих, власним прикладом спонукати громадян до дотримання загальноприйнятих 

правил етики і поведінки. 

• Спрямовувати зусилля на виконання комплексу заходів по своєчасному та якісному комплектуванню відділу контролю 

об’єктів комунальної власності особами, здатними успішно виконувати покладені на них обов'язки, сприяти їхньому 

професійному навчанню та стежити за дотримання принципів гуманізму і законності. 

Вимоги: 

• громадянство України; 

• чоловіки/жінки; 

• вік від 18 року до 50 років; 

• вільне володіння українською мовою; 

• повна загальна середня або вища освіта; 

• відсутність обмежень за станом здоров’я; 

• добре фізичне здоров’я; 

• володіння комп’ютерною технікою та базовими програмами на рівні користувача; 

• дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, порядність, охайність; 

• здатність швидко приймати рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях; 

• чесність, комунікабельність у спілкуванні з людьми; 

• наявність водійського посвідчення категорії «В» і «В1» (в пріоритеті); 

• стаж практичного водіння автомобіля – не менше 3 (трьох) років; 

• відсутність шкідливих звичок , наркотичної та алкогольної залежності; 

• відсутність судимості; 

• ввічливість, комунікабельність, стриманість, бажання допомагати людям, прагнення реалізовувати себе у подальшому; 

• уміння аргументовано висловлювати свою думку; 

На співбесіду, кандидат має мати оригінал та копію: 

• паспорта; 

• військового квитка (приписного посвідчення); 

• трудової книжки; 

• ідентифікаційного коду; 

• документа про освіту; 

• довідку про відсутність судимості; 

Умови роботи:  

• офіційне працевлаштування; 

• повний пакет соціальних гарантій;  

• заробітна плата за результатами співбесід. 

Анкети можна надсилати на електронну пошту – M.varta.ua@gmail.com 



Довідка за телефоном +38(073)070-04-35 (в будні дні з 09.00 до 16.30) Ірина Олегівна



 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ІРПІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

«МУНІЦИПАЛЬНА ВАРТА»  

ОГОЛОШУЄ НАБІР НА ПОСАДУ 

ІНСПЕКТОР ПАТРУЛЬНОЇ СЛУЖБИ 

Обов’язки: 

• Інспектувати в межах території підконтрольного об'єкта комунальне майно, стежити 

за дотримання громадянами суспільного порядку та Правил благоустрою міста. 

• В своїй діяльності зобов'язаний не допускати пошкодження та крадіжок комунального 

майна, вчасно запобігати можливому його псуванню. 

• Забезпечує особисту безпеку і здоров'я, а також піклується про безпеку і здоров'я 

оточуючих людей в процесі виконання функціональних обов'язків або під час 

перебування в межах підконтрольної території. 

• Сприяє правоохоронним органам під час виконання покладених на них завдань та 

обов'язків за місцем виконання своїх посадових обов’язків. 

• У випадку необхідності, задля збереження життя і здоров'я громадян, повинен володіти необхідними 

знаннями та мати практичні навички з надання першої медичної допомоги. 

• Інспектор повинен вміти працювати в команді, дотримуватися загальноприйнятих норм етики і поведінки. 

• Повинен бути взірцем для оточуючих, власним прикладом спонукати громадян до дотримання 

загальноприйнятих правил етики і поведінки. 

Вимоги: 

• громадянство України; 

• чоловіки/жінки; 

• вік від 18 року до 50 років; 

• вільне володіння українською мовою; 

• повна загальна середня або вища освіта; 

• відсутність обмежень за станом здоров’я; 

• добре фізичне здоров’я; 

• володіння комп’ютерною технікою та базовими програмами на рівні користувача; 

• дисциплінованість, організованість, відповідальність, моральна стійкість, порядність, охайність; 

• здатність швидко приймати рішення та ефективно діяти в екстремальних ситуаціях; 

• чесність, комунікабельність у спілкуванні з людьми; 

• наявність водійського посвідчення категорії «В» і «В1» (в пріоритеті); 

• стаж практичного водіння автомобіля – не менше 3 (трьох) років; 

• відсутність шкідливих звичок , наркотичної та алкогольної залежності; 

• відсутність судимості; 

• ввічливість, комунікабельність, стриманість, бажання допомагати людям, прагнення реалізовувати себе у 

подальшому; 

• уміння аргументовано висловлювати свою думку; 

На співбесіду, кандидат має мати оригінал та копію: 

• паспорта; 

• військового квитка (приписного посвідчення); 

• трудової книжки; 

• ідентифікаційного коду; 

• документа про освіту; 

• довідку про відсутність судимості; 

Умови роботи: 

• офіційне працевлаштування; 

• повний пакет соціальних гарантій; 

• подобовий чи позмінний графік роботи; 

• заробітна плата за результатами співбесіди; 

Анкети можна надсилати на електронну пошту – M.varta.ua@gmail.com 

Довідка за телефоном +38(073)070-04-35 (в будні дні з 09.00 до 16.30) Ірина Олегівна 
 


