
ЧУГУiВСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKIBcbKoi оБлАстI
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нАкАз

Чуryiв Nе N!!,.r,

Про оголошення та проведення конкурсу
на зайняття посади державноТ служби
категорiТ ((В)) - головноfо спецiалiста
сектору внутрiшнього аудиту ЧугуТвськоТ
районноi деря(авноi ал MiHicTpa uii
XapKiBcbKoi областi

Вiдповiдно до статей 22,2З,25 Закону Украiни <Про державну службу,>,
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
2016 року Nэ 24б (iз змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраlЪи
вiд 28 вересня 2011 року Л! 100l кЩеякi питання здiйснення внутрiшнього
аудиту та утворення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту) (iз змiнами),
Методичних рекомендацiй щодо окремих питань визначення спецiальних вимог
до осiб, якi претендують на зайняття посад державноi служби категорiй <Б> i
(В> та пiдготовки умов проведення конкурсу, затверджених наказом
Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби вiд l5 сiчня 2021

року Nч 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44 Закону Украiни кПро MicueBi
державнl адмlнlстрац1l),

нАкАЗУЮ:

1, Оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби
категорii <В> - головного спецiалiста сектору внутрiшнього аудиту Чугуiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайнятгя посади державноi
служби категорii <В>> - головного спецiалiста сектору внутрiшнього аудиту
Чугуiвськоi районноi державноi алмiнiстрачiI Харкiвськоi областi, що
додаються.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керiвник апарату районноi
державноl адмlнlстрацll й//* Тетяна оМЕЛЬЧЕНко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника апарату

районноi державноi адмiнiстрацii

Ns 4.qF- а

умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноТ служби категорii

<<В>> - головного спецiалiста сектору внутрiшнього аудиту ЧуryiЪськоi
районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

Загальнi умови
Посадовi обов'язки |l; участь у пiдготовцi об'сктивних i незмежних

висновкiв та рекомендацiй щодо:
функцiонування системи внутрiшнього контролю та

ii удосконалення;
удосконаJIення системи управлiння;
запобiгання фактам незаконного, неефективного та

нерезультативного використання бюджетних коштiв та
iнших активiв;

запобiгання виникненню помилок чи iнших недолiкiв

у дiяльностi районноi державноi адмiнiстраuii;
2) участь у проведеннi оцiнки:

ефективностi функчiонування системи внутрiшнього
контролю;

ступеня виконання i досягнення цiлей, визначених у
стратегiчних та рiчних планах;

ефективностi планування i виконання бюджетних
програм та результатiв ix виконання, управлiння
бюджетними коштами;

якостi надання адмiнiстративних послуг та виконаннrI
контрольно-наглядових функцiй, завдань, визначених
актами законодавства;

використання i збереження активiв;
надiйностi, ефективностi та результативностl

iнформачiйних систем i технологiй;
управлiння державним майном;
правильностi ведення бухгаптерського облiку та

достовiрностi фiнансовоi i бюджетноi звiтностi;

ризикiв, якi негативно впливають на виконанЕя

функцiй i завдань районноi державноi адмiнiстрацii;
3) участь у плануваннi, органiзачii та проведеннi
внутрiшнiх аудитiв, локументачii ix результатiв,
пiдготовцi аудиторських звiтiв, висновкiв та
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рекомендацiЙ, а також у проведенi монiторингу
врахування рекомендацiй;
4) взаемодiя з iншими структурними пiдроздiлами
районноi державноi алмiнiстрачii, iншими державними
органами, пiдприсмствами, iх об'сднаннями,
установами та органiзацiями з питань здiйснення
внутрiшнього аудиту;
5) участь у пiдготовцi звiту про результати дiяльностi
вiдповiдно до вимог Порялку здiйснення внутрiшнього
аудиту та утворення пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Укра'rЪи
вiд 28 вересня 20l1 року М1001 <.Щеякi питання
здiйснення внутрiшнього аудиту та утворення
пiдроздiлiв внутрiшнього аудиту) (iз змiнами) та
стандартi в BHyTpi шнього аудиту;
б) участь у проведеннi анкетування, опитування та
iнтерв'ювання працiвникiв районноТ державноi
адмiнiстрацii, з питань, що стосуються ix дiяльностi
(за зголою)

Умови оплати працi посадовий окJIад - 5300 грн, iншi виплати вiдповiдно
до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу>

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на посаду

безстроково;
для осiб, якi досягли 65-рiчного BiKy, строк
призначення встановлю€ться вiдповiдно до пункту 4
частини лругоi cTaTTi З4 Закону Украiни
<Про державну службу>

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для 1^racTi
в KoHKypci, та строк
iT подання

1 ) змва про участь у KoHKypci iз зазначенням основних
мотивiв щодо зайняття посади за формою згiдно з

додатком 2 до Порялку проведення конкурсу на
зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
201б року Nч 24б (iз змiнами) (далi - Порядок);
2) резюме за формою згiдно з додатком 2' до Порядку,
в якому обов'язково зазначаеться така iнформацiя:

прiзвище. iм'я. по батьковi кандидата;
число, мiсяць, piK народження;
реквiзити документа, що посвiлчус особу та

пiдтверджуе громадянство Украiни;
пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi

освiти;
вiдомостi про стаж роботи, стаж державноТ служби

(за наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних посадах
згiдно з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону
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Украiни <Про державну службу>, та iншими умовами
проведення конкурсу;
3.1 заява. в якiй особа повiдомляс, що до неI не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або чеr,верr,ою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення
вJIади)), та надання згоди на проходження перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до
зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заяви не е обов'язковим,
Зl) копiя !ержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою (витяг з ресстру .Щержавних
серr,ифiкатiв про piBeHb володiнгtя державною мовою),
шlо пiдтверджуе piBeHb володiння державною мовою,
визначений Нацiональною комiсiею зi стандартiв
державноi мови.

CтpoK подання iнформачii: до 15 год, З0 хв.
26 листоttада 2021 року (29 календарних днiв з дня
оlIрилIодIIення irIформаuii про проведення конкурсу на
Слиному порталi вакансiй державноi служби
I-iацiонального at,eHt'cTBa Украiни з питань державноi
служби)

!одатковi
(необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за

формою згiдно з лодатком 3 до Порялку.
lнформаuiя, яка пiдтверлжуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно попереднiх

результатiв тестування

,Щата i час початку
проведення тестуванItя
кандидатiв,

мiсце або спосiб
проведення тестування.

мiьце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно).

мiсце або спосiб
проведення спiвбесi.,rи
з метою визначення

l]улиця Сr,аронiкольська, 29,
Чугуiв, Llугуiвський район,
(tlроведеttня сtliвбесiди за

кабiнет Ng 20, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

З0 листопада 2021 року об 11 год. 00 хв.;

t]улиilя С,гаронiкольс ька,,29, кабiнет Nq 5, MicTo Чугуiв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
тестуtsання за фiзичноi присутностi кандидатiв);

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Nл 5, MicTo Чугуiв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
спiвбесiли за фiзичноi присутностi кандидатiв);



каI{rlи/{атil] )

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронно1 пошти
особи, яка надае
додаткову iнформачirо
з tIитань проведення
конкурсу

Прядка'Гетяна Федорiвна,
тел. (05746) 2-25-60
e-mail : personal@chuguevrda.gov.ua

суб'ектом призначенllя
або керiвником
державноi служби
переможця
(переможцiв) конкурсу
(iз зазначенням
електронноi плаiформи
для комунiкацii
дистанцiйно)

OcBiTa

Щосвiд роботи tlc потребуе

Володiння
державною MoBoIo

Вимога

Аналiтичнi
здiбностi

.Щоброчеснiсть

Вiдповiдальнiсr,ь

вiльне володiння державною MoBolo

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час пiдготовки
,га прийняrтя рiшень, готовностi нести вiдповiдальнiсть
за молt;tивi нас;riлки реалiзацiТ таких рiшень
здаr,нiсть до конструктивного ставлення до зворотного
зв'язку, зокрема критики

виrца ocBiTa ступеня не нижче бакалавра економiчного
або торидичного спрямування

Вимоги :1о комп€т€нтностi

компоненти вимоги

здатнiсть до логiчного мислення, узагаJIьнення,
коtIкретизацii, розкладання складних питань на
складовi, видiляти головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi

зJlатнiсть спрямовувати власнi дii на захист публiчних
iн,гересiв, утримуватись вiд конф;riкту мiж приватними
та публiчними iв,гересами, ефективно розпоряджатися
лержавниNlи ресурсами

Стресостiйкiсть

Ква;riфiкачiйьti вимоги



якiсне виконання
поставлених
завдань

рtlзумirlttя змiсту завдання i його кiнцевих результатiв,
самос,гiйне визначення можливих шляхiв досягнення

Начальник вiддi.rrу 1,1lрав"rriння
персоналом апарату paiiollпoi
державноl адмlIlrстра Illt

l Iрофесiйнi знання

rry 'fс,гяIIа ПРЯДКА

Вимога компоненти вимоги

l Знання
законодавства

| ) Конс,гиr,учii Украiни;
2) Закону Украiни (Про державну службу>;
3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>;
6) Закону Украiни <Про звернення громадян);
7) Закону УкраIни <Про доступ до публiчноi
iнформачii>

2. Знання
законодавства

у сферi

l ) Бrоджетного кодексу Украiни;
2) посr,анови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiл 28 вересня 2011,року Л! l00l <[еякi питання
здiйснеIrня внутрiшнього ауltиту та утворення
lriдроз7liлiв вну,грiшнього аудиту) (iз змiнами);
3) uаказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 04 жовтня
20ll року ЛЪ 1247 <Про затвердження Стандартiв
вttутрirпнього аулиту> (iз змiнами), зареестрованого в
MiHicTepcTBi юстицii УкраТни 20 rковтня 2011 року за
Nч l219ll9957;
4) Колексу етики працiвникiв пi.цроздiлу внутрiшнього
а),1,1и,rу, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 29 вересня 2011 року Ns1217 та
заресстрованого у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
17 жовтня 201 1 року за Ns 1195/19933 (iз змiнами)


