
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
10.11.2017 № 123/2017-р/к 

 

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

категорії “В” – головного консультанта (з питань внутрішнього аудиту) 
апарату Хмельницької обласної державної адміністрації 

 

ЗАГАЛЬНІ УМОВИ 
Посадові обов’язки проводить оцінку:  

ефективності функціонування системи внутрішнього 
контролю; 
ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 
стратегічних та річних планах;  
ефективності планування і виконання бюджетних  
програм та результатів їх виконання;  
якості надання адміністративних послуг та виконання 
контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених 
актами законодавства;  
стану збереження активів та інформації;  
стану управління державним майном;  
правильності ведення бухгалтерського обліку та до-
стовірності фінансової і бюджетної звітності;  
проводить за дорученням голови облдержадміністра-
ції аналіз проектів наказів та інших документів, по-
в’язаних з використанням бюджетних коштів, для 
забезпечення їх цільового та ефективного викори-
стання; 
планує, організовує та проводить внутрішні аудити, 
документує їх результати, готує аудиторські звіти, 
висновки та рекомендації; виконує інші функції від-
повідно до його компетенції  

Умови оплати праці Посадовий оклад – 3801,0 грн., інші виплати – від-
повідно 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 зазна-

ченням основних мотивів щодо зайняття посади дер-
жавної служби, до якої додається резюме у довільній 
формі. 
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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 пе-
ревірки та оприлюднення відомостей стосовно неї 
відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5. Оригінал 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 
2016 рік. 

Строк подання документів до 30 листопада 2017 року 
включно. 

Документи приймаються за адресою:  
29005, м. Хмельницький, майдан Незалежності, 2, 

каб. 211-212 
Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу 

Конкурс буде проведено 06 грудня 2017 року об 
11.00 за адресою: м. Хмельницький, майдан Неза-
лежності, 2, 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 економічна або юридична вища освіта за освітнім 

ступенем не нижче молодшого бакалавра, бака-
лавра   

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 Технічні вміння  вміння використовувати комп’ютерне обладнання 
та програмне забезпечення 

3 Командна робота та 
взаємодія 

вміння працювати в команді; 
вміння ефективної координації з іншими; 
вміння надавати зворотний зв'язок 
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4 Особистісні компетенції відповідальність; 
системність і самостійність у роботі; 
уважність до деталей; 
наполегливість; 
вміння працювати у стресових ситуаціях 

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ 

1 Знання законодавства  Конституція України;  
закони України: 
“Про місцеві державні адміністрації”;  
“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 кодекс; 
закони України: 
“Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 
Україні”;  
“Про оплату праці”; 
“Про електроні документи та електронний 
документообіг”; 
постанова Кабінету Міністрів України від 28 вересня 
2011 року № 1001 “Деякі питання утворення струк-
турних підрозділів внутрішнього аудиту та прове-
дення такого аудиту в міністерствах, інших цен-
тральних органах виконавчої влади, їх територі-
альних органах та бюджетних установах, які нале-
жать до сфери управління міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади”; 
знання вимог спеціальних нормативно-правових ак-
тів у сфері аудиту та вміння їх застосовувати для 
запобігання фактам незаконного, неефективного та 
нерезультативного використання бюджетних коштів 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


