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УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «Б» – начальника відділу фінансово-економічної  

та договірної роботи управління фінансово-економічного забезпечення, 

бухгалтерського обліку та звітності 

Головного управління статистики у Чернігівській області  
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  1. Здійснює керівництво діяльністю відділу в 

межах наданих повноважень. 

2. Розробляє кошториси та плани асигнувань для 

здійснення фінансово-господарської діяльності 

органів державної статистики області з 

детальними розрахунками. 

3. Здійснює аналіз техніко-економічних та 

фінансових показників з бюджетної та 

виробничої діяльності. 

4. Готує пропозиції щодо внесення змін до 

кошторисів на підставі аналізу ефективності 

витрачання бюджетних коштів. 

5. Здійснює організацію та проведення закупівель 

товарів, робіт і послуг. 

6. Забезпечує складання економічно 

обґрунтованих калькуляцій собівартості 

наданих послуг. 

7. Здійснює організацію договірної роботи в 

Головному управління статистики. 

8. Забезпечує удосконалення наявних та 

впровадження прогресивних форм і методів 

планування та аналізу фінансового стану. 

Умови оплати праці 1. Посадовий оклад – 6480 гривень на місяць 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання 

оплати праці працівників державних органів". 

2. Надбавка за вислугу років (за наявності стажу 

державної служби) відповідно до статті            

52 Закону України "Про державну службу". 

Додаток 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Наказ Головного управління 

статистики у Чернігівській області 
 



3. Надбавка за ранг державного службовця 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року № 15 "Питання 

оплати праці працівників державних органів". 

4. Премія, в разі встановлення, відповідно до 

частини 2 статті 50 Закону України "Про 

державну службу". 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Строково 

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 для зайняття 

посади, 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. 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 минулий рік (подається 

шляхом заповнення на вебсайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції  

www.nazk.gov.ua та надається у вигляді 

роздрукованого примірника). 

8. Письмова заява про відсутність заборгованості 

зі сплати аліментів на утримання дитини, 

сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за шість місяців з дня 

пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання. 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
http://www.nazk.gov.ua/


Термін прийняття документів – до 17.00 години  

28 серпня 2019 року включно. 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3  

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби 

Місце, час та дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/ тестування  

02 вересня 2019 року об 11:00 год.  

за адресою: м. Чернігів, вул. Гонча, 37, к. 217. 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону 

та адреса електронної 

пошти особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Бойко Ірина Юріївна, 

тел. (0462)675080 

post@chernigivstat.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта не нижче ступеня магістра, бажано за 

спеціальностями галузі знань«Економіка». 

2. 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. 

3. Володіння 

державною мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання 

та програмне забезпечення MS Offiсe (Word, 

Exсel), працювати з офісною технікою, вміння 

працювати з бухгалтерською програмою  

«ІС ПРО». 

2. Ділові якості Уміння працювати в команді, оперативність, 

вимогливість, здатність встановлювати логічні 

взаємозв’язки, здатність концентруватись на 

mailto:post@chernigivstat.gov.ua


деталях, вміння обґрунтовувати власну позицію, 

уміння ефективної комунікації та розв’язання 

конфліктів. 

3. Особистісні якості Аналітичні здібності, системність та самостійність 

в роботі, ініціативність, відповідальність, 

здатність працювати в стресових ситуаціях, 

самоорганізація та орієнтація на розвиток. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 

законодавства 

1. Конституція України. 

2. Закон України «Про державну службу». 

3. Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданнями та 

змістом роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 
 

1. Закон України «Про державну статистику». 

2. Закон України «Про інформацію». 

3. Закон України «Про доступ до публічної 

інформації». 

4. Закон України «Про захист персональних 

даних». 

5. Закон України «Про звернення громадян». 

6. Цивільний Кодекс України. 

7. Господарський Кодекс України. 

8. Цивільний процесуальний Кодекс України. 

9. Господарський процесуальний Кодекс України. 

10. Закон України « Про публічні закупівлі». 

11. Закон України «Про бухгалтерський облік та 

фінансову звітність в Україні». 

12.  Нормативні документи Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України щодо 

порядку проведення публічних закупівель та 

оформлення тендерної документації. 

13. Положення про Головне управління статистики 

у Чернігівській області. 

14. Положення про відділ фінансово-економічної 

та договірної роботи управління фінансово-

економічного забезпечення, бухгалтерського 

обліку та звітності Головного управління 

статистики у Чернігівській області. 

 

 

Завідувач сектору управління персоналом Г. КАЧАНЕНКО 


