
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ служби у справах  

дітей облдержадміністрації 

від 21.01.2020 № 01к-тр 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  

категорії “В” – головного спеціаліста відділу захисту прав дитини,  

усиновлення та розвитку сімейних форм виховання  

служби у справах дітей Дніпропетровської облдержадміністрації  

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Координує роботу служб у справах дітей міських рад 

(районних у містах рад), райдержадміністрацій ( далі – служби 

у справах дітей) з  організації і здійсненні разом з органами 

виконавчої влади та місцевого самоврядування заходів щодо 

соціального захисту дітей, виявлення причин та умов, що 

спричиняють дитячу бездоглядність та безпритульність, 

запобігання вчиненню дітьми правопорушень, узагальнює та 

поширює позитивний досвід їх роботи. 

2. Проводить перевірки служб у справах дітей з питань 

ведення обліку дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, дотримання чинного законодавства.  

3. Організовує та забезпечує контроль, аналіз та оцінку стану 

справ щодо результатів діяльності служб у справах дітей; 

скоєння фізичного, психологічного, сексуального або 

економічного насилля над дитиною, жорстокого поводження з 

нею або загроза його вчинення; дітей, які загинули; торгівлі 

дітьми. 

4. Готує інформації щодо жорстокого поводження з дітьми та 

насилля над дитиною, за результатами проведення 

профілактичних заходів (рейдів) „Діти вулиці”. 

5. Забезпечує проведення в області Всеукраїнського рейду 

„Урок”. 

6. Збирає, узагальнює, аналізує та готує інформацію про 

проведення в області Всеукраїнського рейду „Урок”. 

7. Надає методичну допомогу службам у справах дітей  з 

питань роботи в базі ЄІАС „Діти” щодо дітей, які перебувають 

у складних життєвих обставинах. 

8. Здійснює контроль за своєчасним внесенням достовірної 

інформації до  ЄІАС „Діти” щодо дітей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

9. Аналізує внесену до ЄІАС „Діти” інформацію, що 

стосується дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах. 

 



Умови оплати праці Посадовий оклад – 5110,00 грн,  

надбавка за ранг (від 200 до 500 грн); 

надбавка за вислугу років - 3 відсотки посадового окладу за 

кожний календарний рік стажу державної служби, але не 

більше 50 відсотків посадового окладу (стаття 52 Закону 

України «Про державну службу»); 

інші виплати,надбавки, премії – у разі встановлення.  

 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Строкове (на період відпустки для догляду за дитиною  

до досягнення нею трирічного віку основного  

працівника до дня його фактичного виходу) 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 

служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 

року № 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається 

така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах; 

3) 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 відомостей 

стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

 

     Особа, яка претендує на зайняття посади в органі державної 

влади або місцевого самоврядування, відповідно до частини 3 

статті 45 Закону України «Про запобігання корупції» до 

призначення або обрання на відповідну посаду подає в 

установленому цим Законом порядку декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за минулий рік. 

      Якщо особою, яка бажає взяти участь у конкурсі, 

незалежно від обставин подано декларацію  особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування,  за минулий рік, її повторне подання не 

вимагається. 

      Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може 

подавати додаткову інформацію, яка підтверджує 

відповідність встановленим вимогам, зокрема стосовно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n1039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14


попередніх результатів тестування, досвіду роботи, 

професійної компетентності, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

         На електронні документи, що подаються для участі у 

конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис 

кандидата. 

 

        Інформація приймається до  03 лютого 2020 року. 

        

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 

формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби. 

 

Місце, час і дата початку  

проведення оцінювання 

кандидатів 

м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 83/1, 

о 10.00,  06 лютого 2020 року   

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

 

Чернета Світлана Григорівна 

тел. (056) 732-48-72 

e-mail: slnepov@adm.dp.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 

Загальні вимоги 

1. Освіта Вища, ступінь вищої освіти не нижче бакалавра або 

молодшого бакалавра (стаття 19 Закону України «Про 

державну службу»)  

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою  

4. Володіння іноземною 

мовою 

не обов’язково 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Необхідні ділові якості 

(розмістити за 

пріоритетністю) 

 

-  аналітичні здібності; 

- організаторські здібності; 

- діалогове спілкування (письмове і усне); 

- вміння розподіляти роботу; 

- виваженість; 

- уміння дотримуватись субординації; 

- адаптивність;  

- вміння вести перемовини; 

- вміння визначати пріоритети; 

- вміння аргументовано доводити власну точку зору; 

- стратегічне мислення; 

- стресостійкість 

2. Необхідні особистісні - іноваційнйсть; 

mailto:slnepov@adm.dp.gov.ua


якості (розмістити за 

пріоритетністю) 

 

 

- ініціативність; 

- чесність; 

- порядність; 

- креативність; 

- дисциплінованість; 

- тактовність; 

- емоціональна стабільність; 

- комунікабельність; 

- відповідальність;  

- повага до інших; 

- неупередженість 

3. Уміння працювати з 

комп’ютером (рівень 

користувача, зазначити 

необхідні спеціалізовані 

програми, з якими повинна 

вміти працювати особа) 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну техніку на 

рівні впевненого користувача 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства 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) 

1) Закон України „Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей”; 

2)  Сімейний кодекс України; 

3) Закон України „Про охорону дитинства”; 

4)  Закон України „Про запобігання та протидію домашньому 

насильству”; 

6) законодавство у сфері соціального захисту дітей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


