
 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади  
державної служби категорії «Б» – завідувача сектору організації 

веломережі управління координації й розвитку дорожнього 
господарства та інфраструктури Департаменту транспортної 

інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської 
міської державної адміністрації) 

 

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Організація роботи Сектору у Департаменті, 

забезпечення  виконання покладених на нього 
завдань і функцій, визначення розподілу 
обов’язків між працівниками сектору, 
координація та контроль їх діяльності, організація 
та скликання нарад з питань, що належать до 
компетенції сектору, здійснення інших функцій, 
передбачених законодавством. 
2. Координація та забезпечення комплексної 
реалізації Концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури в місті Києві. 
3. Координація роботи комунальних підприємств 
підпорядкованих Департаменту, що стосується і 
спрямовані на організацію веломережі та 
розвиток велосипедної інфраструктури та 
взаємодія з іншими структурними підрозділами 
Департаменту та сприяння співпраці між 
структурними підрозділами виконавчого органу 
Київської міської ради (Київської міської 
державної адміністрації), які можуть прямо чи 
опосередковано впливати на розвиток 
велосипедної інфраструктури та організацію 
веломережі. 
4. Подання у встановленому порядку директору 
Департаменту пропозицій щодо підвищення 
безпеки, організації дорожнього руху та розвитку 
вулично-дорожньої мережі, що стосуються і 
спрямовані на організацію веломережі та 
розвиток велосипедної інфраструктури міста 
Києва. 
5. Приймання участі у розробці міських цільових 
програм, формування бюджетних пропозицій 
Департаменту розвитку вулично-дорожньої 
мережі та інших транспортних інфраструктурних 
об’єктів, внесення пропозицій щодо планів 
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роботи і розвитку виробничо-технічної бази 
підпорядкованих підприємств. 
6. Розгляд технічних завдань та завдань на 
проєктування об’єктів вулично-дорожньої 
мережі, проєктної документації реконструкцій, 
капітальних ремонтів та нового будівництва 
об’єктів вулично-дорожньої мережі, проєктів та 
схем організації дорожнього руху, що включають 
велосипедну інфраструктуру, в межах 
компетенції надання пропозицій, що стосуються і 
спрямовані на організацію веломережі та 
розвиток велосипедної інфраструктури. 
7. Аналіз  проєктної документації, на предмет 
безпечності та зручності, відновідності 
законодавству, нормам та стандартам, Концепції, 
внесення пропозицій щодо підвищення якості 
проєктних рішень на стадії проєктування. 
8. В межах компетенції подання на затвердження 
керівництву Департаменту схем організації 
дорожнього руху, проєктних рішеннь 
реконструкцій, капітальних ремонтів та нового 
будівництва об’єктів вулично-дорожньої мережі. 
9. Координування роботи, що забезпечує: 
- розвиток велосипедного паркувального 
простору в місті Києві, забезпечує прийняття 
рішень щодо розміщення, обладнання та 
функціонування майданчиків та місць для 
паркування велосипедів на вулицях і дорогах 
міста Києва; 
- розробку та впровадження велосипедної 
навігації в місті Києві, 
- напрацювання матеріалів та документації, що 
стосується і спрямована на організацію 
веломережі та розвиток велосипедної 
інфраструктури. 
10. Здійснення обстеження об’єктів та виконання 
будівельних робіт, нанесення дорожньої розмітки 
та встановлення технічних засобів організації 
дорожнього руху на відповідність до 
затверджених проєктних рішень, що включають 
велосипедну інфраструктуру в період здійснення 
робіт, приймає участь у комісії при підписанні 
актів виконаних робіт та актів готовності об’єкта 
до експлуатації.
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Умови оплати праці 1) посадовий оклад 6300,00 гривень; 
2) надбавки, доплати, премії та компенсації – 
відповідно до статті 52 Закону України «Про 
державну службу» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 
оплати праці працівників державних органів».

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду 

Безстроково; 
 
Строк призначення особи, яка досягла 65-
річного віку, становить один рік з правом 
повторного призначення без обов’язкового 
проведення конкурсу щороку 

Перелік інформації, 
необхідної для участі в 
конкурсі, та строк її 
подання 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади за 
формою згідно з додатком 2; 
2) резюме за формою згідно з додатком 2-1, 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 у відповідній сфері, 
визначеній в умовах конкурсу, та на керівних 
посадах (за наявності відповідних вимог); 
3) заяву, в якій 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 виявила бажання взяти участь у 
конкурсі, може подати додаткову інформацію, 
яка підтверджує відповідність встановленим 
вимогам, зокрема стосовно попередніх 
результатів тестування, досвіду роботи, 
професійних компетентностей, репутації 
(характеристики, рекомендації, наукові 
публікації тощо). 
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Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 
Документи приймаються до 17:00 14 червня 2021 
року через Єдиний портал вакансій державної 
служби НАДС (career.gov.ua). 

Додаткові (необов’язкові) 
документи 

Заява щодо забезпечення розумним 
пристосуванням за формою згідно з додатком 3 
до Порядку проведення конкурсу на зайняття 
посад державної служби.

Дата і час початку 
проведення тестування 
кандидатів.  
 

Місце або спосіб 
проведення тестування. 
 

Місце або спосіб 
проведення співбесіди (із 
зазначенням електронної 
платформи для 
комунікації дистанційно) 
 

Місце або спосіб 
проведення співбесіди з 
метою визначення 
суб’єктом призначення 
або керівником державної 
служби переможця 
(переможців) конкурсу (із 
зазначенням електронної 
платформи для 
комунікації дистанційно) 

16 червня 2021 року 10 год. 00 хв. 
 
 
 

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення 
тестування за фізичної присутності кандидатів) 
 

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення 
співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 
 

 
 
 

м. Київ, вул. Леонтовича, 6 (проведення 
співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про дату і час проведення кожного етапу 
конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені 
додатково

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону 
та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію з 
питань проведення 
конкурсу 

Бугайчук Олена Олегівна 
(044) 366-63-35 
mega.kadry_dti@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче 

магістра
2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної 

служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби 
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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 

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги 

1. Прийняття ефективних 
рішень 

- здатність приймати вчасні та виважені 
рішення; 
- аналіз альтернатив; 
- спроможність іти на виважений ризик; 
- автономність та ініціативність щодо 
пропозицій і рішень

2. Концептуальне та 
інноваційне мислення 

-  здатність сприймати інформацію та мислити 
концептуально; 
- здатність формувати закінчені (оформлені) 
пропозиції; 
- здатність формувати нові/інноваційні ідеї та 
підходи.

3. Управління проєктами - орієнтація на застосування інструментів 
проєктного менеджменту, в тому числі з 
використанням цифрових технологій, вибір 
найбільш оптимальних методів планування часу 
та шляхів досягнення рзультату;  
- вміння ідентифікувати проблему та її причини, 
обгрунтувати альтернативи її вирішення; 
- здатність визначати обмеження проєкту (час,, 
ресурси, зміст) та їх взаємозв'язок із якістю 
проєкту, бачення кінцевого результату проєкту.

4. Креативність - схильність до новаторства, винахідливості, 
експериментів;                                                            
- критичне ставлення до існуючих процесів та 
самостійність суджень;;                                             
- здатність виходити за рамки звичних уявлень 
та бачити проблему під іншим кутом зору. 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 
Конституції України; 
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції» та 
іншого законодавства.
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2. Знання законодавства 
у сфері 

Знання: 
Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»; 
Закону України «Про звернення громадян»; 
Закону України «Про дорожній рух»;
Кодексу України про адміністративні 
правопорушення; 
Правил дорожнього руху; 
Правил паркування транспортних засобів; 
Рішення Київської міської ради                               від 
08 лютого 2018 року  «Про затвердження 
Концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури в місті Києві» 
Рішення Київської міської ради  
від 08 лютого 2018 року № 7/4071 «Про 
затвердження Концепції розвитку велосипедної 
інфраструктури в місті Києві»; 
Державних будівельних норм та Національних 
стандартів, що стосуються і спрямовані на 
організацію веломережі та розвиток 
велосипедної інфраструктури. 

 


