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ЧУГУIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

xAPKIBCbKoi оБлАстI
УПРАВЛIННЯ АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

ЧугуТв Nэ Эl-s.

Про оголошення конкурсу за иняття
вакантноi посади державноi служби категорii
((Б) - начальIlика фiна псового
забезпечення, екопомiчного аlrалiзу та
управлiння персоналом, головlIого бухгалтера
управлiння а гропромислового розвитку
Чугуiвськоi ра lioпHoT державпоТ алмiнiстрацiТ
Харкiвськоi областi

Вiдповiдно до статей 22, 2З Законч УкраiЪи <Про державну службу>,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби,
затвердrttеного постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 2016 р.
ЛЪ 246 (iз змiнами), Порядку визначення спецiапьних вимог до осiб, якi
претендують на зайняття посад державноi служби категорiй (Б) i (В),
затвердженого наказом Нацiонального агентства УкраiЪи з питань державноi
служби вiд 06 квiтня 2016 р. JФ 72 (iз змiнами), заресстрованого в MiHicTepcTBi
юстицii Украiни 27 квiтня 201 б р. за Np 647128'77'/ ,

Украiни <Про мiсцевi дерrкавнi адмiнiстрацii>
керуючись статтею б Закону

НАКАЗУIо:
1. Оголосити конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади державноi служби

категорii <Б> - начальrтика вiддiлу фiнансового забезпечення, економiчного
аналiзу та управлiння персоналом, головного бухгалтера управлiння
агропромислового розвитку Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
XapKiBcbKoi областi.

2. Затвердити умови rrроведеншI конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади
державноi служби категорii <<Б>> - начальника вiддiлу фiнансового забезпечення,
економiчного аriалiзу та управлiння персоналом, головного бухгалтера
управлiння агроrrромислового розвитку Чугуiвськоi районноi державноi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, що додаються.

Начальник управлirrпil

З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

вlддlлу

Галина ОЛЕКСI€ВЕЦЬ



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управлiння
агропромислового розвитку

на зайняття BaKaHTHoi посади державноi служби категорii (Б> 
-начальника вiддiлу фiнансового забезпечення, економiчного

аналiзу та управлiння персоналом, головного бухгалтера управлiння
агропромислового розвитку ЧугуТвськоi райопноi

дерясавноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

загальнi чмови

ЧугуiЪськоi районноi державноi
алмiн icTpauii XapKi BcbKoi областi

21 серпня 2019 року ЛЪ 31-к

умови
проведення конкурсу

Посадовi обов'язки 1. Здiйснюе органiзацiю бухга,rтерського облiку,
згlдно дlючих правил иого ведення в управлlнн1
агропромислового розвитку районноi державноi
адмiнiстрацii.
2. Складае кошторис видаткiв управлiння
агропромислового розвитку районноi державноi
адмiнiстрацii по бюджетних коштах, веде облiк
змlн, що вносяться протягом року до кошторису.
З. Веде облiк та готуе фiнансовi документи по

руху коштiв на бюджетних рахунках управлiння
агропромислового розвитку районноi державноi
,адмiнiстрацii в установах банку.
4. Веде облiк HMBHocTi та руху основних засобtв.
Слiдкуе за правильнiстю лiквiдацii основних
засобiв, непридатних для користування.
5. Веде облiк i нараховуе знос основних засобiв
згlдно з чинними нормами.
6. Органiзовус i забезпечуе облiк матерiалiв i
малоцlнних швидкозношувальних предметlв.
7. Бере участь у проведеннi iнвентаризацii.
8. Веде облiк розрахункiв з пiдзвiтними особами,
перевiряе правильнiсть заповнення авансових
звlтlв l витрачання коштlв за призначенюIм.
9. Вживас заходiв щодо цiльового та ефективного

коштiв державного бюджету,
за бюджетними rrрограмами,

для MiHicTepcTBa аграрноi

використання
спрямованих
передбаченими



полiтики УкраiЪи про державний бюджет на
вiдповiдний piк, та iнформуе
господарюваннrI агропромислового
стосовно застосування норм
використаншI коштlв за за:}наченими
бюджетними програмами.
10. Веде облiк розрахункiв з дебiторами i
кредиторами по кожнiй окремiй угодi i операцii,
вносить пропозицii щодо розмiру черговостi
платежlв по них,
11. Веде облiк розрахункiв з робiтниками
установи по Bcix ,видах заробiтноi плати 1

грошово1 допомоги, обраховуе листки
розрахунково-платiжнi
утримус iз заробiтноi

1 платежlв згlдно з

12. Веде облiк видаткiв установи у розрiзi кодiв
економiчноi класифiкацii. Слiдкуе за тим, щоб
витрачення бюджетних коштiв було у суворiй
вiдповiдностi з затвердженим кошторисом витрат.
lЗ, Забезпечуе використання наданих бюджетних
асигнуваЕь за цiльовим призначеншIм, складае i
надае в установленому порядку звiтнiсть.
14. Складае i подае в установленi термiни
мiсячну, квартальну i рiчну бухга.,ттерську
звiтнiсть до фiнансових органiв.
15. Стежить за зберiганням бlхгалтерських
документiв, оформленням i здаванням ix за
встановленим порядком ло apxiBy.
16. Сприяе встановленню ефективних виробничих
взаемовiдносин та зв'язкiв мiж працiвниками.
17. Встановлюе слуя<бовi обов'язки д;r-ll

пlдпорядкованих иому працlвникlв та вживас
заходiв для забезпеченrrя iх виконання.
1 8. Контролюе дiяльнiсть пiдлеглих.
19. Зобов'язаний не допускати розголошення у
будь-який спосiб персоныIьних даних, якi йому
було довiрено, або якi стали йому вiдомi у зв'язку
з виконанням посадових обов'язкiв.
20. Бере участь у нарадах, що проводяться

раЙонною державною адмiнtстрацtею, пlдготовцl
документiв i матерiалiв, що входять до його
компетенцii.
21. Здiйснюе пiдготовку та надаЕня вiдповiдей на

суб'екти
комплексу

порядку



телеграми, запити та
пiдроздiлiв районноi
оргаЕами виконавчоi

ЛИСТИ 1НШИХ СТDЧКТЧDНИХ

державно1 адмlЕlстрацt1,
влади та iнших запиryвачiв

iнформацii, що належить до його компетенцii.

Умови оплати працi посадовии оклад
вiдповiдно до cTaTTi
<Про державну службу>

5600 грн, iншi виплати
52 Закону УкраiЪи

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначеЕня на посаду

безстрокове

Перелiк документiв,
необхiдних для участi
KoHKypci, та строк ix
подання

1, Копiя паспорта громадянина УкраiЪи.
2. Письмова заява про участь у KoHKypci iз
зазначенням основЕих мотивiв щодо зайняття
посади державноi служби, до якоi додасться резюме
у довiльнiй формi.
3. Письмова зffIва, в якiй особа повiдомляс, що до
Hei не застосовуються заборони, визначенi
частиною третьою або четвертою cTaTTi l Закону
Украiни <Про очищення влади)), та надаеться згода
на проходження перевiрки та оприлюдненЕя
вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до зазначеного
Закону або копiя довiдки встановленоi форми про

результати Takoi перевiрки.
4. Копiя (копii) документа (документiв) про ocBiTy.
5. Оригiнал посвiдчення атестацii щодо вiльного
володiння державною мовою (у разi подання
документiв для ylacTi у KoHKypci через Сдиний
портал вакансiй державноi служби НАДС подасться
копiя такого посвiдчення, а оригiнал обов'язково
пред'являеться до проходження тестування).
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7.,Щекларацiя особи, уповноваженоi на виконання

функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за
минулиЙ piK (у виглядi роздрукованого примiрника
декларацii, заповненоi на офiцiЙному саЙтi НАЗК).
8, Письмова заява про вiдсутнiсть заборгованостi зi
сплати алiментiв на утримання ди"rини, сукупниЙ

розмiр якоi перевищуе суму вiдповiдних платежiв
за шiсть мiсяцiв з дня пред'явлення виконавчого

документа до примусового виконаннlI.
Строк подання документiв: l5 калеядарних днiв з

днlI оприлюднеЕня iнформац,ii про проведення
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конкурсу на офiцiйному сайтi Нацiонального
агентства з питань державноi служби.
.Щокументи приймаються за адресою: 63503,
XapKiBcbKa область, м. Чугуiв, вул, Старонiкольська
(колиштrя К, Лiбкнехта), 29, кабiнет Nэ 5

.Щодатковi (необов'язковi)
документи

Заява щодо забезпечення розумним
пристосуванням за формою згiдно з додатком З до
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад
дерrкавноi служби, затвердженого постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня
2016 року JФ 246 (iз змiнами)

Мiсце, час i дата початку
проведення перевiрки
володiнrrя iноземною
мовою, яка е однiею з
офiцiйних мов Ради
европи/тестування

бЗ5OЗ, XapKiBcbKa область,
вул. Старотriкольська, 29, кабiнет Лэ 5;
о 09.30;
10 вересня 2019 року

м. Чугуiв,,

мiсцевого самоврядування, або досвiд роботи на
керiвних посадах пiдприемств, установ та
органiзацiй незаJIежно вiд форми власностi не
менше одного року
вlльне володlння державною мовою

Квалiфiкацiйнi вимоги

Володiння
державною мовою

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер телефону
та адреса електронноi
пошти особи, яка надае
додаткову iнформацiю
з питань проведення
конкурсу

Прядка Тетяна Федорiвна,
тел. (05746) 2-25-60
e-rnail : rda@chuguevrda. gov.ua

Вимоги до компетентностl

Умiння працювати з
комп'ютером (piBeHb
користувача)

компоненти вимоги

досвiд роботи з офiсним пакетом Microsoft Office
(Word. Ехсе1), навички роботи з iнформацiйно-
пошуковими системами в мережi IHTepHeT, вмiння
використовувати комп'ютерно-копiювальну TexHiKy
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TaTlB;

у точку

Професiйнi знання ,
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2. Необхiднi дiловi
якостi

1) здатнiсть концентруватись на деталях;
2) умiння працювати в командi;
З) орiснтацiя на досягнення кiнцевих результ
4) 1мiння аргументовано доводити власну
зору;
5) умiння розподiляти роботу

J. Необхiднi
особистiснi якостi

1) вiдповiдальнiсть;
2) комунiкабельнiсть;
З ) креативнiсть та iнiцiативнiсть;
4) вмiння працювати в стресових ситуачiях

Вимога компоненти вимоги

1) Конститучii Украiни;
2) Закони Украiни:
(Про державну службу>;
<Про запобiгання корупцiЬ>;
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацiЬ>

1) Закон УкраiЪи <Про
даних);
2) Закон Украiни
Украihш;
З) Закон УкраiЪи
фiнансову звiтнiсть

<Про Щержавний

4) Закон Украiни <Про збiр та облiк единого внеску
на загальнообов'язкове державне соцiаJrьне

посадово1 lнструкц11 страхування>;
(положення про 5) Бюджетний кодекс Украiни:
структурний 6) Податковий кодекс УкраiЪи;
пiлрозлiл) 7\ iншi законодавчi та пiдзаконнi акти, що

реryлюють дiяльнiсть структурного пiдроздiлу та
районноi державноi адмiнiстрацii в цiлому

Головний спецiалiст з питань персоналу
вiддiлу фiнансового забезпеченняо
економiчного аналiзу та управлiнняперсоналом управлiння
агропромислового розвитку районпоi

l . Знанrrя
законодавства

2. Знання спецiального
законодавства, що
пов'язане iз
завданЕями та
змlстом роOоти
державного
служоовця
вlдIIовlдно до

захист пеDсонаJтьних

оюджет

<Про бухгалтерський облiк та
в Украiни>;

державпоl адмlнrстрацrr ОЛЬГа КАЗАКОВА


