ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Укрдержархіву
від 14.05.2018 р. № к/1-101
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу
фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку Державної архівної служби України

Загальні умови
Посадові обов'язки


відображення розрахунків при здійсненні
оплати робіт та послуг супровід певної бюджетної
програми;

підготовка бюджетної пропозиції, бюджетного
запиту по програмі, розрахунок результативних
показників;

підготовка паспорту та звіту по бюджетній
програмі;

підготовка,
затвердження
кошторисів
загального, спеціального фондів та розрахунків до них;

проведення змін до кошторисів;

взаємодія
та
листування
з
головним
розпорядником коштів, підвідомчими установами та
фізичними особами;
підготовка відповідної звітності

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7500,0 грн., надбавка та доплати
відповідно до статті 52 Закону України «Про державну
службу»

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на
посаду

безстрокове призначення

Перелік документів, необхідних
для участі в конкурсі, та строк їх
подання

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням
основних мотивів до 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 на
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;

Місце, час та дата початку
проведення конкурсу

2
7) декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік.
Документи приймаються до 18.00 год. 30 травня
2018 року
05 червня 2018 року, початок о 10.00 год. за адресою:
вул. Солом’янська, 24, м. Київ, 03110

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

Горін Олексій Вячеславович,
Войцехівська Ірина Володимирівна
тел. (044) 275-04-33,
i.voytsehivska@arch.gov.ua
o.gorin@arch.gov.ua
Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною
мовою

вільне володіння державною мовою.
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Уміння працювати з
комп’ютером

вільне володіння комп'ютерними програмами World,
Exel, робота в бухгалтерських програмах, вміння
працювати з оргтехнікою

2

Необхідні ділові якості
Належне виконання посадових обов’язків

3

Необхідні особистісні
якості

Чесніть, компетентність, комунікабельність,
організованість.

Професійні знання
Вимога

Компоненти вимоги

3
Конституція України, Закон України «Про державну
службу», Закон України «Про запобігання корупції»
Бюджетний кодекс України, законодавство в сфері
державних фінансів

1

Знання законодавства

2

Знання спеціального
законодавства, що
пов’язане із завданнями та
змістом роботи державного
службовця відповідно до
посадової інструкції
(положення про
структурний підрозділ)
Знання методів та
Фінансові модулі систем автоматизації бюджетної
інструментів сучасних
бухгалтерії, АІС «ГРК» КІТ – XXI, Комплекс програм
технологій
“МЕРЕЖА - М”

3

