
  ЗАТВЕРДЖЕНО   

  наказом Головного управління   

  статистики у Сумській області   

  від 15 березня 2021 р. № 18-к   

 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» – 

заступника начальника відділу фінансово економічного забезпечення, 

бухгалтерського обліку та звітності – заступника головного бухгалтера  

  

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1) здійснення керівництва та організації роботи відділу в 

межах делегованих повноважень начальником відділу; 

2) підготовка та розробка інформації для складання 

бюджетного запиту, проєктів кошторисів, планів 

асигнувань та змін до них; 

3) проведення аналітичного обліку руху основних 

засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, 

матеріалів; 

4) організація та участь у проведенні інвентаризації; 

5) здійснення бухгалтерського обліку в частині 

розрахунків з постачальниками і підрядниками, звіряння 

розрахунків; 

6) складання меморіальних ордерів; 

7) здійснення поточного контролю за витрачанням 

бюджетних кошів відповідно до затвердженого 

кошторису, дотриманням бюджетного законодавства при 

взятті, реєстрації бюджетних зобов’язань в органах 

Державної казначейської служби України (далі – 

Казначейство) та здійснення платежів відповідно до взятих 

зобов’язань;  

8) ведення картки аналітичного обліку отриманих 

асигнувань, касових видатків, фактичних видатків, 

капітальних видатків за КПКВ; 

9) підготовка та здача звітів за встановленими формами 

до Казначейства та оперативної звітності до Держстату; 

10) внесення щомісячно даних за договорами, актами та 

рахунками в єдиному веб-порталі використання публічних 

коштів Edata 

Умови оплати праці 1) посадовий оклад − 6700 грн відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 

"Питання оплати праці працівників державних органів" (зі 

змінами); 
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2) надбавка за вислугу років (за наявності стажу державної 

служби) відповідно до статті 52 Закону України "Про 

державну службу"; 

3) надбавка за ранг державного службовця відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. 

№ 15 "Питання оплати праці працівників державних 

органів"(зі змінами) 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроково  

Перелік інформації, необхідної 

для участі в конкурсі, та строк її 

подання 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає 

конкурсній комісії через Єдиний портал вакансій 

державної служби таку інформацію: 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади державної служби за 

формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2016 р. № 246 (далі – Порядок); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21  до Порядку, в 

якому обов’язково зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої 

освіти; 

підтвердження рівня вільного володіння державною 

мовою; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах у 
відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на 

керівних посадах (за наявності відповідних вимог); 

3) 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 оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, несе 

персональну відповідальність за достовірність наданої 

інформації. 

На електронні документи, що подаються для участі у 

конкурсі, накладається кваліфікований електронний 

підпис кандидата. 

 

Документи приймаються – до 21 березня 2021 року 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

1) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 

формою згідно з додатком 3 до Порядку; 

2) додаткова інформація, яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно попередніх 

результатів тестування, досвіду роботи, професійних 

компетентностей, репутації (характеристики, рекомен –  

дації, наукові публікації тощо) 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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Дата і час початку проведення 

тестування кандидатів  

Місце проведення або спосіб 

проведення тестування 

 

Місце проведення або спосіб 

проведення розв’язання 

ситуаційних завдань та 

співбесіди 

 

25 березня 2021р. 09год.00хв. 

 

 

40022, м. Суми, вул. Супруна, 16 

Головне управління статистики у Сумській області. 

Тестування проводиться за фізичної присутності 

кандидатів на знання законодавства 

 

40022, м. Суми, вул. Супруна, 16 

Головне управління статистики у Сумській області.  

Розв’язання ситуаційних завдань та співбесіда 

проводиться за фізичної присутності кандидатів на знання 

законодавства 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Владімірова Олена Іванівна, 

тел. (0542) 25 40 05 

kadri@sumy.ukrstat.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта ступінь вищої освіти не нижче магістра (спеціаліста) за 

спеціальностями фінансово-економічного спрямування, 

"Статистика"  

2 Досвід роботи Досвід бухгалтерської роботи на посадах державної 

служби категорії «Б», «В» або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно 

від форми власності не менше двох років 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Прийняття ефективних 

рішень 

1) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів; 

2) вміння вирішувати комплексні завдання; 

3) ефективно використовувати ресурси (у тому числі 

фінансові і матеріальні) 

2. Комунікації та взаємодія 1) відкритість; 

2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 

3) вміння ефективної комунікації та публічних виступів 

3. Особистісні компетенції 1) аналітичні здібності; 

2) дисципліна і системність; 

3) вміння працювати в стресових ситуаціях; 

4) дипломатичність та гнучкість 

mailto:kadri@sumy.ukrstat.gov.ua
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Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Знання: 

Конституції України; 

Закону України "Про державну службу"; 

Закону України "Про запобігання корупції" 

та іншого законодавства 

2 Спеціальні знання Знання: 

Закону України «Про державну статистику»; 

Закону України «Про інформацію»; 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»; 

Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна»; 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

Національні стандарти бухгалтерського обліку в 

державному секторі; 

Нормативні документи Кабінету міністрів України, 

Міністерства фінансів України, Національного банку 

України, Державної казначейської служби України щодо  

ведення бухгалтерського обліку, складання звітності та 

фінансово-економічного забезпечення діяльності 

бюджетних установ; 

Основи бухгалтерського обліку в бюджетних установах 

 

 

 

Начальник відділу управління 

персоналом Тетяна КОЧУРА 


