
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 
статистики у Запорізькій області 

від 08.01.2020 р. №05 

 
УМОВИ 

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади  
заступника начальника управління фінансово-економічного забезпечення,  

бухгалтерського обліку та звітності-начальника відділу бухгалтерського обліку та звітності-

заступника головного бухгалтера  Головного управління статистики у Запорізькій області  
(посада державної служби категорії «Б») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  1) керівництво діяльністю відділу у складі управління фінансово-економічного 

забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності; 
2) забезпечення контролю за законністю, своєчасністю та правильністю 

оформлення документів, дотриманням фінансової дисципліни, нарахуванням та 

перерахуванням податків та зборів до державного бюджету та інших платежів; 
3) забезпечення дотримання встановлених правил проведення розрахунків і 

платіжних зобов’язань, стягненням у встановлений термін дебіторської та 
сплаченням кредиторської заборгованості; 

4) забезпечення внутрішнього контролю та аудиту фінансово-господарської 

діяльності Головного управління для забезпечення дотримання законності та 
ефективності використання бюджетних коштів по нарахуванню і виплаті 

заробітної плати працівникам та утриманню Головного управління статистики; 
5) забезпечення обліку та контролю по надходженню коштів та їх використанню 

по загальному та спеціальному фонду Головного управління; 
6) складання фінансової та бюджетної звітності і подання її з відповідними 

додатками до Державної казначейської служби та Держстату; 

7) виконання обов’язків начальника управління фінансово-економічного 
забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності-головного бухгалтера у разі 

його відсутності. 

Умови оплати праці 1) посадовий оклад - 7190 грн;  

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 року № 15 «Питання оплати праці працівників 

державних органів».  

Інформація про 

строковість чи 
безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроково. 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх 

подання 

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 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 844); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21  до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25 березня 2016 р. № 246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 25 вересня 2019 р. № 844), 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; 



 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. 
Термін подання інформації – до 06 лютого 2020 року включно.  

Додаткова 

(необов’язкова) 
інформація 

1) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з 

додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби; 

2) інша додаткова інформація, яка підтверджує відповідність встановленим 

вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, 
професійних компетентностей, репутації (характеристики, рекомендації, наукові 

публікації тощо). 

Місце, час і дата початку 
проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 
офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

11 лютого 2020 року о 10:00 
(тестування на знання законодавства)  

за адресою: пр. Соборний, 75, м. Запоріжжя, 69002 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 
питань проведення 

конкурсу 

КАЛАШНИКОВА Тетяна Юріївна тел.: (061) 787-61-51 

e-mail: zapstat_kadru@infocom.zp.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

Освіта* Вища освіта не нижче ступеня магістра за спеціальностями «Облік і 
оподаткування», «Фінанси, банківська справа та страхування» або прирівняними 

до них спеціальностями. 

Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «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. 

Володіння державною 
мовою  

Вільне володіння державною мовою. 

Володіння іноземною 

мовою 

Не потребує. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Лідерство Досягнення кінцевих результатів. 

2. Прийняття ефективних 
рішень 

1. Вміння вирішувати комплексні завдання; 
2. Вміння працювати при багатозадачності. 

3. Комунікації та 
взаємодія 

Вміння працювати в команді та керувати командою.  

4. Впровадження змін Здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них. 

5. Управління 
організацією роботи та 

персоналом 

1. Організація і контроль роботи; 
2. Оцінка і розвиток підлеглих. 

6. Особистісні компетенції 1. Аналітичні здібності; 
2. Дисципліна і системність; 

3. Вміння працювати в стресових ситуаціях. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 
- Конституції України; 

- Закону України «Про державну службу»; 
- Закону України «Про запобігання корупції». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
mailto:zapstat_kadru@infocom.zp.ua


2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями 
та змістом роботи 

державного службовця 
відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

Знання: 

- Закону України «Про державну статистику»; 

- Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; 
- Закону України «Про інформацію»; 

- Закону України «Про звернення громадян»; 
- Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

- Податкового кодексу України; 

- Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку.  

*Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 № 266. 

 
 

 

Начальник відділу управління персоналом                                                               Олена ОВЧИННИКОВА 


