
                       

ДНІПРОВСЬКА  РАЙОННА  В  МІСТІ  КИЄВІ  ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

==================================================================== 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

06.09.2012  р.                                                                                                                                            №  382 

 Про розроблення профілів професійної 

 компетентності  посад державної служби 

 

          Відповідно до Закону України від 17 листопада 2011 року № 4050-VI 

«Про державну службу», наказу Національного агентства з питань державної 

служби України від 20.07.2012 №148 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з розробки профілів професійної компетентності посад 

державної служби у державних органах, органах влади Автономної 

Республіки Крим або їх апараті» та з метою забезпечення виконання пункту 

200.2 Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми 

економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, 

конкурентоспроможна економіка, ефективна  держава», затвердженого 

Указом Президента України  від 12.03.2012 №187/2012: 

1. Керівнику апарату Павленку А. М., керівникам структурних підрозділів  

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації забезпечити 

розроблення  та затвердження в установленому  порядку профілів  

професійної компетентності посад державної служби до 15 жовтня 2012 

року. 

2. Утворити  комісію з розроблення профілів професійної компетентності 

посад державної служби в апараті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації (далі - Комісія) та затвердити її персональний  

склад, що додається. 

3.  Керівникам структурних підрозділів Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, які мають статус юридичних осіб, утворити 

комісії з розроблення профілів професійної компетентності посад державної 

служби відповідних структурних підрозділів. 

4. Комісії до 10 жовтня 2012 року розробити: 



- профілі професійної компетентності посад державної служби в 

апараті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації; 

- профілі професійної компетентності посад державної служби в 

структурних підрозділах Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, призначення на які здійснюється головою 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

5. Комісіям з розроблення профілів професійної компетентності посад 

державної служби керуватися: 

- наказом Національного агентства з питань державної служби 

України від 20.07.2012 №148 «Про затвердження Методичних 

рекомендацій з розробки профілів професійної компетентності 

посад державної служби у державних органах, органах влади 

Автономної Республіки Крим або їх апараті»; 

- наказом Національного агентства з питань державної служби 

України від 16.05.2012 №91 «Про затвердження Типового профілю 

професійної компетентності посади керівника апарату та 

мінімальних вимог до рівня професійної компетентності осіб, які 

претендують на зайняття цієї посади»; 

- наказом Національного агентства з питань державної служби 

України від 16.05.2012 №92 «Про затвердження Порядку 

визначення спеціальних вимог до досвіду роботи, вимог до напряму 

підготовки (отриманою особою спеціальності)  та інших вимог до 

рівня професійної компетентності осіб, які претендують на зайняття 

посад державної служби груп ІІ, ІІІ, ІV і V». 

6. Відділу з питань кадрової роботи та державної служби Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації підготувати проект 

розпорядження щодо затвердження профілів професійної компетентності 

посад державної служби в апараті Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації до 15 жовтня 2012 року. 

7. Керівникам структурних підрозділів Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації, які мають статус юридичних осіб, надати 

інформацію до відділу  з питань кадрової роботи та державної служби до 

15 жовтня 2012 року про  розроблення та затвердження профілів 

професійної компетентності посад державної служби відповідних 

структурних підрозділів. 

8. Контроль за виконанням цього розпорядження  залишаю за собою. 

 

                    Голова                                                                           О. Шевчук 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Дніпровської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

від ____________№ ________ 

 

Склад комісії  

з розроблення профілів професійної компетентності посад державної 

служби в апараті Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

1.  ПАВЛЕНКО Анатолій 

Микитович 

- керівник апарату Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації, керівник Комісії 

 

2.  ЯРЕМЕНКО Лариса 

Олексіївна 

- начальник відділу  з питань кадрової 

роботи та державної служби 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації, секретар 

Комісії 

 

3.  РАТУШНИЙ Анатолій 

Васильович 

-  начальник юридичного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

4.  СВІНЦІЦЬКИЙ Василь 

Броніславович 

- завідувач сектору взаємодії з 

правоохоронними органами 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

5.  ХОМЧУК Світлана 

Олександрівна 

 

- Головний спеціаліст відділу 

організаційно – аналітичного 

забезпечення роботи голови 

 

6.  РУСОВ Микола 

Васильович 

- головний спеціаліст питань оборонної 

та мобілізаційної роботи Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

7.  КОМІСАРОВ Віктор - головний спеціаліст з питань режимно 



Петрович – секретної роботи Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

8.  ЗАХАРЧЕНКО Оксана 

Олександрівна 

- начальник організаційного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

9.  ГРЕСЬКО Любов 

Іванівна 

- начальник відділу організації 

діловодства Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

10.  ЖОВНІРЧИК Людмила 

Василівна 

- начальник відділу контролю 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

11.  РЕВУЦЬКА Олена 

Степанівна 

- начальник відділу роботи із 

зверненнями громадян Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

12.  ОСІНСЬКА Лариса 

Василівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку  і звітності – головний  

бухгалтер Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

13.  ЛЕВЧЕНКО Олексій 

Іванович 

- начальник відділу адміністративно – 

господарського забезпечення 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

14.  ВОЛОДІНА Галина 

Миколаївна 

- начальник архівного відділу 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

15.  ДМИТРІЄВА Надія 

Юріївна 

- начальник відділу ведення 

державного реєстру виборців 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

16.  ШЕВЧЕНКО Світлана 

Василівна 

- начальник відділу інформаційних 

технологій Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

17.  ШАВРІНА Валентина 

Іванівна 

- начальник відділу обліку та розподілу 

житлової площі Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

18.  МАЗУР Ірина  

Григорівна 

- начальник відділу з питань 

внутрішньої політики та зв’язків з 

громадськістю Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації 

19.  ОНІЩЕНКО Андрій 

Вікторович 

- начальник відділу державної 

реєстрації юридичних осіб та 



фізичних осіб - підприємців 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

20.  РЕДЧИЦ Сергій 

Миколайович 

- начальник відділу економіки 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

21.  ДОВБАХ Віктор 

 Іванович 

- начальник відділу з питань 

регуляторної політики та видачі 

документів дозвільного характеру 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

22.  ТОЛОЧКО Світлана 

Григорівна  

- начальник відділу торгівлі та 

споживчого ринку Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

23.  БЕЙЛИК Вадим 

Борисович 

- начальник відділу контролю за 

благоустроєм Дніпровської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

24.  КОНОНЕНКО  Лариса 

Петрівна 

- начальник відділу будівництва, 

архітектури та землекористування – 

головний архітектор Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

25.  ПАНАСЮК Тетяна 

Анатоліївна 

- начальник відділу з питань майна 

комунальної власності Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

26.  МАРЕК Оксана 

Вікторівна 

- завідувач сектору з питань охорони 

праці Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

27.  БАХТАЛА Лідія 

Андріївна 

- завідувач сектору екології 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

   

 

Керівник апарату                                                                        А. Павленко 

 

 


