миколмвськв ОБЛАСНЕ УПРАВЛПШЯ
ЛIСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
· НАКАЗ
м. Миколагв
Про оголошення конкурсу
На пiдставi статей 22, 23 та 28 Закону Украгни "Про державну службу" та
постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украши "Про затвердження Порядку проведения
конкурсу на зайняття посад державнот служби" вiд 25 березня 2016 року № 246
НАКАЗУЮ:
1._ Оголосити конкурс на зайняття вакантно'( посади державног служби
категорп "В" - головного спецiалiста сектора бухгалтерського облiку, звiтностi
та фiнансiв, призначення на яку здiйснюеться начальником Миколшвського
обласного управлiння лiсового та мисливського господарства:
2. Затвердити умови проведения конкурсу згiдно з додатком.
3. Визначити строк подання документiв для участi в конкурс! в 15
календарних днiв з дня оприлюднення шформацц про проведения конкурсу на
офiцiйному веб-сайтi Нацдержслужби Украши.
4. Сектору юридичного забезпечення, контролю та з питань персоналу
(Дибовський Д.С.) не пiзнiше наступного робочого дня з дня пiдписання цього
наказу забезпечити передачу територiальному органу Нацдержслужби Украши
наказу про оголошення конкурсу та його умов в електроннiй формi.
Секретарю керiвника Лохiнiй I.I. не пiзнiше наступного робочого дня з
дня пiдписання цього наказу забезпечити оприлюднення цього наказу та умов
проведения конкурсу шляхом розмiщення Ух на веб-сайтi управлiння.
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Начальник управлiння

~

О.Д. Мароха

Додаток
до наказу Миколатвського
обласного управлiння
шсового та мисливського господарства
вiд 08.05.2018 № 32

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантнот посади
державно'( служби категорй "В" - головного спецiалiста
сектора бухгалтерського облiку, звiтностi та фiнансiв
Миколашського обласного управлiння
юсового та мисливського господарства
(54029, м. Миколагв, пр. Центральний, 16)
Посадовi обов'язки

Умови оплати працi

Iнформацiя про строковiсть чи
безстроковiсть поизначення на посаду
Перелiк документiв, необхiдних для
участi в конкурс], та строк ·ix подання

Дата, час i мiсце проведения конкурсу
Прiзвище, iм'я та по батьковi, номер
телефону та адреса електронног пошти
особи, яка надае додаткову iнформацiю
з питань проведения конкурсу

Загальнi умови
1) забезпечення в управлiннi ведения бухгалтерського облiку та
складення фiнансовоi" звiтностi;
2) забезпечення контрото з вищезазначених питань за дiяльнiсnо
державних гпдприемств Миколатвсько) областi, що належать у сферi
управлiння Держлiсагентства;
3) складення та подання за належнтстю статистичног звiтностi з
вищезазначених питань;
4) виконання iнших обов'язкiв, передбачених посадовою
[нструкшею та положениям ПРО струк урний пiдроздiл
Посадовий оклад 4800 грн. на мiсяць, надбавка за вислугу рокiв,
надбавка за ранг, за наявностi достатнього фонду виплати та
належного виконання службових обов'язкiв - премiя
Безстрокове призначення на посаду
1) копiя паспорта громадянина Украгни;
2) письмова заява про участь в конкурсi iз зазначенням основних
мотивiв до зайняття посади державно) служби, до яко) додаеться
резюме у довiльнiй формi;
3) письмова заява, в якiй особа повщомляе, що до нег не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою та четвертою
статтi I Закону Укратни "Про державну службу", та надае згоду на
проходження перевiрки та оприлюднення вiдомостей стосовно не"i
вiдповiдно до зазначеного Закону або когпю довшки встановленог
форми про результати таког перевiрки;
4) копiя (копй) документа (документiв) про освiту;
5) оригiнал посвiдчення атестацй шодо вiльного володiння
державною мовою (у разi подання докуменпв для участi у конкурс]
через Сдиний портал вакансiй державно) служби НАДС подаеться
копiя такого посвiдчення, а оригiнал обов'язково пред'являсться до
проходження тестування);
6) заловлена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС);
7) декларашя особи, уповноваженог на виконання функшй держави
або мiсцевого самоврядування, за 2017 рiк (декларашя подаеться
шляхом заповнення на веб-сайтi НАЗК)
Строк подання докуменпв: 15 календарних днiв з дня оприлюднення
гнформацй про проведения конкурсу на офiцiйному веб-сайтi
Нашонального агентства Укратни з питань державно'( служби
28 травня.2018 року о 10°0 год.
за адресою: 54029, м. Микопаш, пр. Центральний, 16
Лудченко Тетяна Володимирiвна, тел. 0512 46 00 25,
e-mail: moulmg@meta.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги
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Освiта

2

Досвiд роботи
Володiння державною мовою

3

Вимога
1
Якiсне виконання поставлених
завдань
2
Командна робота та взаемошя
Технiчнi вмiння
3
4

Особистiснi якосп

Вимога
Знания законодавства

Знания спешального законодавства, що
пов' язане iз завданнями та змiстом
роботи державного службовця
вiдповiдно до посадовог iнструкцii"
(положення про структурний пiдроздiл)

Вища, не нижче молодшого бакалавра, бакалавра (бухгалтерського,
фiнансово-економiчного споям ування)
Не потребу€
Вiльне володiния державною мовою
Вимоги до компетентностi
Компетенти вимоги
вмiння працювати з бухгалтерською iнформацi€ю
вмiння працювати в команд]
вмiння користуватись оргтехнiкою, знания програм Microsoft Office
(Word, Excel)
- аналiтичнi здiбностi;
- дисциплiна i системнiсть;
- iнновацiйнiсть та креативнiсть
Професiйнi знания
Компетенти вимоги
- Конституцiя Украгни
- Закон Укратни "Про державну службу"
- Закон Укратни "Про запобiгання корупцiГ'
- Бюджетний кодекс Украгни
- Закон Украгни "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в
Украi"нi"

