
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ керівника апарату  

_________№ ___________ 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії  „Б”– начальника відділу містобудування та архітектури 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області                   

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

1. Готує рішення щодо планування 

територій на регіональному (схема 

планування території району) на місцевому 

рівнях). 

2. Вносить пропозиції щодо розроблення, 

коригування показників і затвердження 

схеми планування території району. 

3. Здійснює моніторинг реалізації схеми 

планування району. 

4. Сприяє розробленню, проведенню 

експертизи містобудівної документації на 

регіональному та місцевому рівнях (схеми 

планування території району, генеральних 

планів населених пунктів, планів зонування 

територій, детальних планів територій). 

5. Сприяє розробленню, проведенню 

експертизи містобудівної документації на 

регіональному рівні. 

6. Надає висновки до проектів землеустрою 

на земельну ділянку, на якій розташовано 

або планується розташування такого 

об’єкта. 

7. Забезпечує контроль в установленому 

порядку діяльності виконавчих органів 

сільських, селищних, міських рад з питань 

делегованих повноважень. 

8. У межах компетенції, на підставі 

проектних рішень містобудівної 

документації регіонального рівня, приймає 

участь у підготовці пропозицій щодо 

удосконалення адміністративно-

територіального устрою району. 

9. Надає містобудівні умови та обмеження. 



 

 

10. Надає будівельний паспорт забудови 

земельної ділянки. 

11. Надає пропозиції щодо присвоєння 

органами місцевого самоврядування 

поштових адрес об’єктам містобудування. 

12. Співпрацює з органами державного 

архітектурно-будівельного контролю з 

питань самочинно збудованих об’єктів 

містобудування. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 7 400,0 грн., надбавка за 

вислугу років, надбавка за ранг державного 

службовця, за наявності достатнього фонду – 

премія. 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроково. 

Перелік інформації, 

необхідної для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1) реквізити документа, що посвідчує 

особу та підтверджує громадянство України; 

2) заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби, до якої додається 

резюме за формою, визначеною Кабінетом 

Міністрів України; 

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; 

4) підтвердження наявності відповідного 

ступеня вищої освіти; 

5) підтвердження рівня вільного 

володіння державною мовою; 

6) відомості про стаж роботи, стаж 

державної служби (за наявності), досвід 

роботи на відповідних посадах згідно з 

вимогами, передбаченими статтею 20 Закону 

України „Про державну службу”, та іншими 

умовами конкурсу; 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, 

несе персональну відповідальність за 

достовірність наданої інформації. Особа, яка 

бажає взяти участь у конкурсі, може додати 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/print#n290


 

 

до заяви про участь у конкурсі іншу 

інформацію, крім тієї, що зазначена у частині 

першій цієї статті, у тому числі інформацію 

про підтвердження досвіду роботи, про 

попередні результати тестування тощо. 

Строк подання документів: 7 календарних 

днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення конкурсу на офіційному сайті 

Національного агентства з питань державної 

служби. 

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 

За адресою: 88017, м.Ужгород, вул. 

Загорська, 10 

початок о 10.00 год. 

 20 березня 2020 року (тестування) 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Паук Марина Олександрівна 

(0312)61-69-19, marpauk0809@gmail.com  

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта Вища у галузі архітектури або 

містобудування (не нижче магістра) 

2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби 

категорій „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 

одного року. 

Досвід роботи організаційної і професійної 

роботи за фахом у сфері містобудування та 

архітектури не менше 5 років. 

3 Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

 

4 Володіння іноземною 

мовою 

Не потребує 

Вимоги до компетентності 

 Вимога Компоненти вимоги  

1. Уміння працювати з Вміння використовувати комп’ютерне 



 

 

комп’ютером обладнання та програмне забезпечення, 

використовувати офісну техніку. 

2. Необхідні ділові якості Навички управління, навички контролю, 

лідерські якості, вміння розподіляти роботу, 

організаторські здібності. 

3. Необхідні особистісні 

якості 

Надійність, порядність, рішучість, 

дисциплінованість, відповідальність. 

Професійні знання 

 Вимога Компоненти вимоги 

1. 

 
Знання законодавства Конституція України 

Закон України „Про державну службу” 

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 законів, інших актів законодавства у 

сфері містобудування та архітектури. 

 

 

 


