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IJpo orOJIOI11eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 
BaKaHTHOl IIOCa,II}I )J,ep:)l<aBHOl CJiy)I(6H 

N2 29- HK 

Bi.II.IIOBi.II.HO )J,O cTaTTi 23 3aKoHy YKpa'iHH "I1po )lep)l(aBHY cJiy)l(6y", rrocTa
HOBH Ka6iHeTy MiHicTpiB YKpa'iHH Bi.II. 25 6epe3H51 2016 poKy N2 246 "I1po 3a
TBep)J,)I(eHH51 I1op51.II.KY rrpoBe)J,eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 IIOCa)J, )J,ep)l(aBHOl 
CJiy)I(6H": 

1. OroJIOCHTH KOHKypc Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHo'i rroca)J,H .II.ep)l(aBHo'i cJiy)I(6H 
KaTeropi'i "B" - roJIOBHoro crreu,iaJiicTa Bi.II..II.iJiy cpiHaHCOBoro 3a6e3rreqeHH51 yrr
paBJiiHH51 cpiHaHcoBo-rocrro.II.apcnKoro 3a6e3rreqeHH51 arrapaTy XMeJinHHIJ,nKo'i o6Jiac-

.. .. . .. 
HOI )J,ep)l(aBHOI a)J,MlHlCTpaU,ll. 

2. 3aTBep)J,HTH YMOBH rrpoBe)J,eHH51 KOHKypcy Ha 3aHH51TT51 BaKaHTHOl IIOCa)J,H 
.II.ep)l(aBHo'i cJiy)I(6H KaTeropi'i "B" - roJIOBHoro crreu,ianicTa Bi.II..II.iJiy cpiHaHcoBoro 
3a6e3rreqeHH51 yrrpaBJiiHH51 cpiHaHCOBo-rocrro.II.apcnKoro 3a6e3rreqeHH51 arrapaTy 
XMeJinHHIJ,nKo'i o6JiacHo'i .II.ep)l(aBHo'i a)J,MiHicTpau,i'i (.II.o)J,aiOTnC51 ). 

3. Bi.II..II.iJiaM 3 IIHTaHn rrepcoHaJIY Ta Haropo.II. (IO. MaMqyp), iHcpopMau,ii1Ho
KOMII'IOTepHoro 3a6e3rreqeHH51 (B. ITacTepHaK) arrapaTy o6JiacHoi' .II.ep)l(aBHo'i a.II.Mi
HicTpau,i'i 3a6e3rreqHTH OIIpHJIIO)J,HeHH51 OrOJIOI11eHH51 KOHKypcy Ha ocpiu,iHHOMY Be6-
cai1:Ti o6JI.II.ep)l(a)J,MiHicTpau,i'i Ta rrepe.II.aqy IJ,noro HaKa3y Mi)l(perioHaJinHOMY yrrpaB
JiiHHIO Hau,)J,ep)l(cJiy)I(6H y BiHHHIJ,nKii1, )J{HTOMHpCnKii1: Ta XMeJinHHIJ,nKii1 o6Jiac

T51X. 

4. KoHTpOJin 3a BHKOHaHH51M u,noro HaKa3y 3aJIHI11aiO 3a co6oiO. 

KepiBHHK arrapaTy ... 
a)J,MlHl CTpau,ll I' 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ керівника апарату обласної 
державної адміністрації  
02.04.2018 № 29-НК 

 

У М О В И 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  

категорії “В” – головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення 
управління фінансово-господарського забезпечення апарату  

Хмельницької обласної державної адміністрації 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки Здійснює нарахування заробітної плати, відпускних, 

лікарняних, премій, матеріальних допомог, інших на-
рахувань працівникам апарату облдержадміністрації 
відповідно до Закону України “Про державну служ-
бу”, постанов Кабінету Міністрів України, розпо-
ряджень голови, наказів керівника апарату облдерж-
адміністрації, штатного розпису апарату адміністрації 
та заяв працівників; 
щомісячно складає меморіальний ордер № 5 “Зве-
дення розрахункових відомостей із заробітної пла-
ти та стипендій”, веде книгу аналітичного обліку 
депонованої заробітної плати; 
складає відомості для виплати авансу, заробітної 
плати, відрядних; 
веде особові картки працівників апарату із зане-
сенням усіх нарахувань та утримань, відображає 
усі зміни щодо структури заробітної плати кож-
ного працівника; 
веде додаток до штатного розпису, вчасно вносить 
зміни до нього;  
здійснює вчасне перерахування у відповідні орга-
ни податків і внесків, утриманих із заробітної пла-
ти працівників, та нарахувань на заробітну плату; 
відображає на рахунках бухгалтерського обліку 
операції з нарахування та виплати заробітної пла-
ти, лікарняних, перерахувань податків і внесків; 
веде журнал обліку відряджень, перевіряє авансові 
звіти працівників адміністрації про використання 
коштів на відрядження та здійснює з ними роз-
рахунки щодо понесених витрат. Щомісячно скла-
дає меморіальний ордер № 8 “Накопичувальна 
відомість за розрахунками з підзвітними особами”; 
за дорученням начальника відділу готує проекти 
розпоряджень, наказів щодо встановлення надба-
вок та виплати премій працівникам адміністрації; 



 2

складає місячну, квартальну, річну звітність з на-
рахування заробітної плати й утриманих з неї по-
датків та внесків, подає її у визначені строки; 
складає довідки про заробітну плату для призна-
чення й перерахунку пенсій, отримання кредитів, 
подання державними службовцями річних декла-
рацій про доходи; 
здійснює реєстрацію платіжних доручень 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4800,0 грн., інші виплати – відпо-
відно до Закону України “Про державну службу” 

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен-
ня на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, необхід-
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 
2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначен-

ням основних мотивів щодо зайняття посади державної 
служби, 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 оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою. 
6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік. 
Термін подання документів до 18 квітня 2018 року 
включно до 18 год.15 хв. 
Документи приймаються за адресою:  
за адресою: майдан Незалежності, 2, 
м. Хмельницький, каб. 211-212 

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 24 квітня 2018 року об 
11.00 за адресою: за адресою: майдан Незалеж-
ності, 2, м. Хмельницький, каб. 114 

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Гурна Олена Миколаївна, тел. (0382) 65-72-26,  
personnel2@adm-km.gov.ua 

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ 
1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче молод-

шого бакалавра, бакалавра за спеціальністю фінанси  



 3

2 Досвід роботи – 
3 Володіння державною 

мовою 
вільне володіння державною мовою 

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ  
1 Якісне виконання 

поставлених завдань 
вміння працювати з інформацією; 
вміння вирішувати комплексні завдання; 
вміння надавати пропозиції  

2 Особистісні компетенції відповідальність; 
системність і самостійність у роботі; 
уважність до деталей; 
наполегливість; 
вміння працювати у стресових ситуаціях 

3 Командна робота та 
взаємодія 

вміння працювати в команді; 
вміння ефективної координації з іншими; 
вміння надавати зворотний зв'язок 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про державну службу”; 
“Про запобігання корупції”. 

2 Знання спеціального зако-
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро-
боти державного 
службовця відповідно до 
посадової інструкції 
(положення про 
структурний підрозділ) 

Бюджетний, Податковий кодекси, Кодекс законів 
про працю, Кодекс про адміністративні порушення. 
Закони України: 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”; 
“Про оплату праці ”; 
“Про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування”; 
“Про електронні документи та електронний доку-
ментообіг ”; 
“Про збір та облік єдиного внеску на загально-
обов’язкове державне соціальне страхування ”; 
“Про колективні договори і угоди ”; 
“Про встановлення прожиткового мінімуму та мі-
німальної заробітної плати”. 
Акти Президента України, Кабінету Міністрів Ук-
раїни, накази міністерств, інших центральних орга-
нів виконавчої влади, що регулюють організацію 
бухгалтерського обліку, контролюють цільове та 
ефективне використання матеріальних, трудових і 
фінансових ресурсів 

 
Начальник відділу з питань 
персоналу та нагород апарату 
адміністрації               Ю. Мамчур 
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