
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ в.о.начальника управління соціального 

захисту населення Миргородської 

райдержадміністрації 

21.06.2018 № 15 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади начальника відділу 

бухгалтерського обліку та звітності категорії «Б»  

Посадові обов’язки 
здійснює керівництвом відділом у складі 

управління; 

розподіляє обов’язки між працівниками 

відділу, очолює та контролює їх роботу; 

організовує, відповідно до функціональних 

завдань, покладених на відділ, розробку 

проектних програм, аналітичних матеріалів, 

комплексних  заходів, пропозицій тощо; 

забезпечує правильну постановку 

бухгалтерського обліку у відповідності з 

вимогами Інструкції Міністерства фінансів; 

забезпечує ведення особових карток по 

нарахуванню заробітної плати працівників 

управління, складання платіжних і 

розрахункових відомостей на виплату 

заробітної плати і меморіального ордеру № 5; 

веде розрахунки по меморіальному ордеру  

№ 6 по розрахунках з постачальниками; 

бере участь в інвентаризації; 

складає звіт по нарахуванню збору на обов’яз- 

кове державне пенсійне страхування, звіт про 

нарахування внесків та витрат, пов’язаних із 

загальнообов’язковиклам державним страху-

ванням у зв’язку з тимчасовою втратою пра-

цездатності, звіт про нарахування та 

перерахування збору на обов’язкове соціальне    

страхування на випадок безробіття по 

управлінню; 

складає штатний розпис і кошторис витрат по 

управлінню; 

веде облік банківських операцій по 

меморіальному ордеру № 2; 

вирішує конфліктні питання, які виникають в 

ході прийому громадян з питань соціального 

захисту населення; 

організовує роблоту по складаню звітів з 

питань, які належать до компетенції відділу; 

уживає необхідних заходів щодо 

вдосконалення організації роботи відділу; 

 

 



сприяє постійному поєднанню теоретичних 

знань із практичними навичками, оволодінню 

спеціалістами відділу передовими методами 

та засобами роботи, створює умови для 

інноваційної управлінської діяльності; 

організовує навчання для працівників відділу 

з питань, що належать до компетенції відділу; 

сприяє постійному поєднанню теоретичних 

знань із практичними навичками, оволодінню 

спеціалістами відділу передовими методами 

та засобами роботи, створює умови для 

інноваційної управлінської діяльності; 

організовує навчання для працівників відділу 

з питань, що належать до компетенції відділу; 

здійснює контроль за веденням діловодства, 

збереженням документів відповідно до 

встановленого порядку; 

подає пропозиції начальнику управління про 

призначення на посади, звільнення з посад та 

переміщення працівників  відділу, забезпечує 

своєчасне заміщення вакансій, заохочення та 

накладення стягнень, сприяє підвищенню 

кваліфікації працівників; 

забезпечує дотримання працівниками відділу 

правил внутрішнього трудового розпорядку; 

 

Умови оплати праці Відповідно до штатного розпису посадовий 

оклад – 5300 грн, інші виплати відповідно до 

Закону України «Про державну службу» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Безстроково 

Перелік документів, необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх подання 

Копія паспорта громадянина України;  

заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній  формі;  

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 або копію 

довідки встановленої форми про проходження 

такої перевірки; 

копія (копії) документу (документів) про 

освіту; 



оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою; 

заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

декларація особи, уповноваженої на 

виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування, за 2017 рік  

Документи приймаються до 17:00 18.07.2018 

року   

Місце, час та дата початку проведення 

конкурсу 

м. Миргород, вул.. Гоголя 80, 23 липня    2018 

року, 10 год.00 хв. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Рудь Вікторія Миколаївна, (05355) 5-32-83, 

upsznmyrgrda@adm-pl.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища, ступінь вищої освіти – магістр 

2. Досвід роботи на посадах державної служби категорії «Б» чи 

«В» або досвід  служби в органах місцевого 

самоврядування, або досвід роботи на керів-

них посадах підприємств, установ та органі-

зацій незалежно від форми власності не мен-

ше одного року  

3. Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з комп’ютером вміння використовувати комп’ютерне 

обладнання та програмне забезпечення 

(Microsoft Offise, Word, Exel або Open Offise)  

2. Необхідні ділові якості вміння вивчати, узагальнювати інформацію, 

орієнтація на досягнення кінцевих резуль-

татів, вміння ефективної координації  

3. Необхідні особистісні якості Відповідальність, системність та самостій-

ність у роботі вміння працювати у стресових 

ситуаціях      



 

 

 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання:  

Конституції України;  

Закону України “Про державну службу”;  

Закону України “Про запобігання корупції” 

Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» 

Закону України «Про державний бюджет 

України на відповідний рік» 

Бюджетний кодекс України 

Інші нормативно-правові акти, що стосуються 

бюджетного та фінансового законодавства 

2. Управління організацією роботи та 

персоналом 

1 організація і контроль роботи; 

2)управління проектами; 

3)вміння працювати в команді та керувати 

командою; 

4)мотивування; 

5)оцінка і розвиток підлеглих;  

6)вміння розв’язання конфліктів   

 

 

В.о. начальника управління                         С.М.Данилевський 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1700-18

