
Виконавчий комітет Коростенської міської ради ( вул.Грушевського, буд.22) оголошує 

конкурс на заміщення тимчасово вакантної  посади головного  спеціаліста   сектору з опіки та 

піклування служби  у справах дітей.   

Основні вимоги до претендентів на посаду : повна  вища освіта відповідного спрямування,  

громадянство України,  вільне володіння державною мовою та персональним комп’ютером. 

Інформація щодо конкретних функціональних обов’язків та умов оплати праці надається 

кадровою службою додатково. Тел. 4-10-92. 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня оголошення про 

проведення конкурсу в газеті «Іскоростень» від 25.08.2018 року .  

Термін подання заяв до 24.09.2018року. 

До основних  функціональних обов’язків головного  спеціаліста   сектору з опіки та 

піклування служби  у справах дітей відноситься : 

 

Забезпечення  додержання вимог законодавства щодо влаштування дітей в дитячі 

будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, державні заклади. 

Прийом та  участь  у створенні банку даних про дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування.  

Розробка та надання  на розгляд Комісії з питань захисту прав дитини індивідуальних 

планів соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 

Є користувачем ЄІАС „Діти”. Поповнення  Єдиного банку даних  інформацією про 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, потенційних 

опікунів (піклувальників), усиновителів. 

         Підпис та разом з системним адміністратором виконання заявки на реєстрацію 

користувачами робочих станцій працівників служби. Ведення "Журналу обліку користувачів 

районного рівня", "Журналу обліку захищених інформаційних ресурсів", "Опис засобів 

захисту інформації", "Технічний журнал експлуатації засобів захисту". 

Надання потенційним батькам-вихователям, прийомним батькам інформації про дітей, 

які перебувають на обліку в службі і видача направлення на відвідування закладів з метою 

налагодження психологічного контакту з дитиною. 

Оформлення документів на влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, до прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу та 

державних закладів. 

Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у дитячих будинках 

сімейного типу та прийомних сім’ях.  

Участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей до дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей. 

Підготовка звіту про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім’ях 

та дитячих будинках сімейного типу. 

Розгляд  в установленому порядку звернення громадян. 

Готувати та подавати в установленому порядку статистичну звітність. 

Проводити  інформаційно – роз’яснювальну роботу з питань, що належать до 

компетенції служби, через засоби масової інформації. 

Готувати проекти рішень виконавчого комітету Коростенської міської ради,    які 

стосуються питань  прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, влаштування до 

державних закладів, соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. 

Приймати участь у підготовці  та проведенні  координаційної ради у справах дітей. 

      Особи, які відповідають вимогам і бажають взяти участь у конкурсі, подають до 

конкурсної комісії такі документи: 

 заяву про участь в конкурсі ; 

 заповнену особову картку /форма П-2ДС/ з відповідними додатками; 

 фотокартку розміром 4 х 6 см; 



 копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня; 

 копію документа, який посвідчує особу; 

 копію військового квитка (для військовослужбовців або військово-зобов’язаних). 

      Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, у порядку, 

визначеному Законом України «Про запобігання корупції», шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (nazk.gov.ua). 

Учасники конкурсу обов’язково складають іспит на перевірку та оцінку знань 

Конституції України, законів України  «Про службу в органах місцевого самоврядування»,  

«Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про корупцію», а також  законодавства з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень  відділу. 

Кадрова служба. 

 

http://nazk.gov.ua/

