
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 27.11.2017 № 520-к 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності 

Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

(категорія «В») (дві посади) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Нарахування заробітної плати працівникам 

Головного управління; ведення оборотних 

відомостей до заробітної плати, розрахунки з 

підзвітними особами.  

2. Складання статистичної звітності, звітів до 

органів соціального страхування та Пенсійного 

фонду.  

3.Облік видатків загального та спеціального 

фондів (аналітичний, синтетичний, фінансова 

звітність). 

4. Облік операцій на рахунках в органах 

Державного казначейства. 

5. Облік зобов’язань розпорядників бюджетних 

коштів 

6. Участь, за дорученням керівництва, в 

проведенні перевірки стану бухгалтерського 

обліку та звітності у підпорядкованих установах.  

7. Прийняття та перевірка первинних документів 

щодо наявності в них усіх обов'язкових реквізитів 

та правильності їх заповнення, відповідності 

господарських операцій вимогам нормативно- 

правових актів, а також їх логічна та арифметична 

перевірка. 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів». 

Посадовий оклад – 3801 грн. 
 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1.Копія паспорту громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за встановленою 

формою (додаток 2 до Порядку проведення 



конкурсу на заняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 25.03.2016 року № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 

18.08.2017 року № 648)), до якої додається резюме 

у довільній формі; 

3.Письмова заява, в якій особа 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 або довідка про результати 

проходження такої перевірки (у разі наявності); 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за минулий рік* 

8. У разі інвалідності – заяву за встановленою 

формою, про забезпечення в установленому 

порядку розумного пристосування(додаток 3 до 

Порядку проведення конкурсу на заняття посад 

державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 

246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2017 року № 648)). 
 

 Термін прийняття документів – 15 календарних 

днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення конкурсу,  

до 1800 години 11 грудня 2017 року, за адресою: 

м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 
 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

15 грудня 2017 року, починаючи з 1000 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 2-й поверх, 

каб. № 10. 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Ніколенко Ольга Григорівна, 

тел. 0542-61-73-40 

моб. 0954669176 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 
 

1. Освіта Відповідно до статті 20 Закону України «Про 

державну службу» 

2. Досвід роботи Без вимог 

3. Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 



 

Професійна компетентність  
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- вміння працювати з інформацією; 

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

- вміння вирішувати комплексні завдання; 

- вміння ефективно використовувати ресурси (у 

тому числі фінансові і матеріальні). 

 

2. Командна робота та 

взаємодія 

- вміння працювати в команді; 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотний зв'язок. 

 

3. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень; 

- здатність приймати зміни та змінюватись. 

 

4. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпечення, використовувати 

офісну техніку. 

 

5. Особистісні компетенції - відповідальність; 

- системність і самостійність в роботі; 

- наполегливість; 

- креативність та ініціативність; 

- орієнтація на саморозвиток; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

  

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) 

- Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в України»;  

- Закон України «Про оплату праці»;  

- інші акти законодавства з питань оплати праці 

державних службовців та працівників, які не 

мають статусу державного службовці; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом 

Нацдержслужби України від 05.08.2016 року 

№158; 

- Вища освіта, ступінь бакалавра, молодшого 

бакалавра за спеціальностями економіка, фінанси, 

облік та аудит. 
 

 



* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  

від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088,  

з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про 

запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних 

засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 




