Додаток 2
Затверджено наказом РСЦ
МВС в Київській області
від 18.02.2019 № 5

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б»
начальника відділу логістики регіонального сервісного центру МВС
в Київській області
Загальні умови
Виконує завдання щодо контролю за
Посадові обов’язки
експлуатацією
автотранспорту
та
господарської
діяльності.
Забезпечує
належну роботу службового транспорту,
оргтехніки та їх утримання в належному
технічному
стані.
Веде
службову
документацію на транспортні засоби
відповідно
до
вимог
нормативних
документів МВС України. Вживає заходів
щодо комплексного утримання санітарнотехнічного
стану
території,
адміністративних будівель, організовує
вивіз та утилізацію відходів, слідкує за
експлуатацією адміністративних будівель, а
саме: їх інженерних мереж та системи
електропостачання. Готує пропозиції щодо
ремонту будівель та інженерних мереж та
звіряє фактичні обсяги виконаних робіт з
кошторисною документацією. Відповідає за
облік товарно-матеріальних цінностей та
забезпечує їх правильне використання і
збереження. Бере участь у засіданнях
тендерного комітету, приймає участь у
виборі процедури закупівлі та його
проведення.
Закон України «Про державну службу»,
Умови оплати праці
Постанови Кабінету Міністрів України від
18.01.2017 № 15 та від 25.01.2018
№ 24.
Інформація про строковість чи Безстроково
безстроковість призначення на
посаду
Перелік документів необхідних 1. Копія паспорта громадянина України;
для участі в конкурсі та строк їх 2. Письмова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо
подання

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 відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону;
4. Копію (копії) документа (документів) про
освіту;
5. Посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою;
6. Заповнена особова картка державного
службовця встановленого зразка;
7. Декларацію особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за минулий рік;
8. Заява про відсутність заборгованості зі
сплати аліментів на утримання дитини,
сукупний розмір якої перевищує суму
відповідних платежів за шість місяців з дня
пред’явлення виконавчого документа до
примусового виконання.
Документи приймаються до 16:00 год.
04.03.2019.
Місце, час та дата початку 7 березня 2019 року, о 10 год. 00 хв.,
м. Київ бульвар Л. Українки, 26 (у залі
проведення конкурсу
прийняття іспитів).
Прізвище, ім’я та по батькові, Кльоц Ігор Євгенійович,
номер
телефону
та
адреса тел. (044) 290-37-90, klec_igor@ukr.net
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта
Вища, не нижче магістра.
2. Досвід роботи
Досвід роботи на посадах державної
служби категорії «Б» чи «В» або досвід
служби
в
органах
місцевого
самоврядування, або досвід роботи на
керівних посадах підприємств, установ та
організацій незалежно від форми власності
не менше двох років.
3. Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою.
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Вимоги до компетентності
Вимога
Компоненти вимоги
Уміння
працювати
з Базовий рівень, знання програм Microsoft
комп’ютером
Office (Word, Excel, PowerPoint).
Ділові якості
1) навички управління;
2) вміння вести перемовини;
3) лідерські якості;
4) навички розв’язання проблем;
5) організаторські здібності.
Особистісні якості
1) відповідальність;
2) порядність;
3) повага до інших;
4) неупередженість.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства
Знання:
1) Конституції України;
2) Закону України «Про державну службу»;
3) Закону України «Про запобігання
корупції»;
Знання
спеціального Знання:
законодавства, що пов’язане із 1)
Нормативно-правових
актів,
що
завданнями та змістом роботи стосуються
експлуатації
транспортних
державного
службовця засобів, зокрема:
відповідно
до
посадової - Закон України «Про дорожній рух»;
інструкції
(положення
про - Постанова Кабінету Міністрів України від
структурний підрозділ)
04.06.2003 № 848 «Про впорядкування
використання
легкових
автомобілів
бюджетними установами та організаціями»;
- Положення про технічне обслуговування і
ремонт дорожніх транспортних засобів
автомобільного транспорту, затверджене
наказом Міністерства транспорту України
від 30.03.1998 № 102;
Правила
експлуатації
колісних
транспортних засобів, затверджені наказом
Міністерства інфраструктури України від
26.07.2013 № 550;
- Норми витрат палива і мастильних
матеріалів на автомобільному транспорті,
затверджені
наказом
Міністерства
транспорту України від 10.02.1998 № 43;
- Експлуатаційні норми середнього ресурсу
пневматичних шин колісних транспортних
засобів і спеціальних машин, виконаних на
колісних
шасі,
затверджені
наказом
Міністерства транспорту та зв’язку України

від 20.05.2006 № 488;
- Експлуатаційні норми середнього ресурсу
акумуляторних
свинцевих
стартерних
батарей колісних транспортних засобів і
спеціальних машин, виконаних на колісних
шасі, затверджені наказом Міністерства
транспорту та зв’язку України від 20.05.2006
№ 489.
2)
Нормативно-правових
актів,
що
стосуються пожежної безпеки та охорони
праці, зокрема:
- Правила пожежної безпеки в Україні,
затверджених
наказом
Міністерства
внутрішніх справ України від 30 грудня
2014 року № 1417;
3) Закон України «Про охорону праці».

