
 

Щодо вакансій      
                                                                                                                  

     Комунальне підприємство «Деснянське» Чернігівської міської ради надає 

інформацію щодо вакантних посад, а саме перелік посад робітничого складу 

станом на 23.01.2019 р. : 

1. Електрогазозварник 4 розряду – 1 вакансія.  

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, за наявності, підвищення кваліфікації. 

Стаж роботи електрогазозварником 3 розряду не менше 1 року. 

Повинен знати та володіти:  

- будову різної електрозварювальної апаратури;  

- основні закони електромеханіки в межах роботи, що виконується;  

- способи випробування зварних швів;  

- види дефектів у зварних швах та методи запобігання їх;  

- принцип підбору режиму зварювання за допомогою приладів;  

-  типи та марки електродів; механічні властивості зварювальних 

металів;  

-  читання креслень складних конструкцій та інше. 

2. Слюсар-сантехнік 4 розряду – 1 вакансія.  

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, за наявності, підвищення кваліфікації. 

Стаж роботи слюсарем-сантехніком 3 розряду не менше 1 року. 

Повинен знати та володіти:  

- способи розмічання отворів у фланцях і трубах; 

- правила випробування окремих труб і вузлів; 

- способи підготовлення та випробування арматури діаметром до 200 

мм; 

- способи усування дефектів; 

- способи виготовлення ущільнювальних деталей (прокладок, 

сальників, тощо); 

- способи заправляння тангенціональних плашок, свердел і зенкерів, 

будову та принцип роботи точильних верстатів. 

3. Маляр 4 розряду – 1 вакансія. 

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, за наявності, підвищення кваліфікації. 

Стаж роботи малярем 3 розряду не менше 1 року. 

Повинен знати та володіти:  

- вимоги до якості матеріалів, що застосовуються під час виконання 

малярних та шпалерних робіт; 

- вимоги якості пофарбованих та обклеєних поверхонь; 

- способи приготовлення фарбувальних сумішей; 

- будову та правила експлуатації машин, механізмів та 

механізованого інструменту для малярних робіт(крім агрегаті 

високого тиску); 

- будову та правила експлуатації пересувних малярних станцій. 

4. Тесляр 4 розряду – 1 вакансія. 



Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня освіта, 

професійно-технічна освіта, за наявності, підвищення кваліфікації. 

Стаж роботи теслярем  3 розряду не менше 1 року. 

Повинен знати та володіти:  

- основні елементи дерев’яних частин будівель і дерев’яних 

конструкцій;  

- вимоги до їх якості; 

- способи улаштовування каркасі стін, чистих обшивок та 

улаштовування тимчасових споруд; 

- способи заготовляння шпунтових паль; 

- способи з’єднання деталей простим врубуванням; 

- способи сухого антисептування;  

- способи просочування дерев’яних конструкцій і деталей 

антисептичними та вогнезахисними сумішами; способи розмічання 

та покривання дахів середньої складності; 

- вимоги до якості покрівельних матеріалів і покриттів;  

- будову монтажних поршневих пістолетів і правила роботи з ними.   

5. Робітник з комплексного прибирання та утримання будинків з 

прилеглими територіями – 36 вакансій.  

Кваліфікаційні вимоги: повна або базова загальна середня освіта без 

вимог до стажу роботи.  

Дана посада відноситься до категорії робітників.  

Проводить прибирання прибудинкової території, сходових кліток, 

сміттєпроводів, кабін ліфтів та інших місць загального користування в 

житлових будинках згідно затвердженого переліку та періодичності 

робіт і веде нагляд за санітарним станом обслуговуваної території, 

інше.  

 

          Відповідальна за надання інформації з кадрових питань на КП 

«Деснянське» Чернігівської міської ради провідний інженер по роботі з 

кадрами Горонович Оксана Григорівна.  

 

 

Начальник підприємства                                           В.В. Пригара       

     


