миколмвськв ОБЛАСНЕ УПРАВЛIННЯ
ЛIСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА
· НАКАЗ
м. Миколаiв
Про оголошення конкурсу
На пiдставi статей 22, 23 та 28 Закону Украши "Про державну службу" та
постанови Кабiнету Мiнiстрiв Украгни "Про затвердження Порядку проведения
конкурсу на зайняття посад державно'( служби" вiд 25 березня 2016 року № 246
НАКАЗУЮ:
1 .. Оголосити конкурс на зайняття вакантног посади державног служби
категорп "В" - головного спецiалiста сектора бухгалтерського облiку, звiтностi
та фiнансiв, призначення на яку здiйснюеться начальником Миколашського
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 iнформацiI 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 1.1. не пiзнiше наступного робочого дня з
дня пiдписання цього наказу забезпечити оприлюднення цього наказу та умов
проведения конкурсу шляхом розмiщення Ix на веб-сайтi управлiння.

Додаток
до наказу Микопагвського
обласного управлiння
юсового та мисливського господарства
вiд 08.05.2018 № 32

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантно'( посади
державно'( служби категорй "В" - головного спецiалiста
сектора бухгалтерського облiку, звiтностi та фiнансiв
Миколагвського обласного управлiння
юсового та мисливського господарства
(54029, м. Миколагв, пр. Центральний, 16)
Загальн] умови
Посадов! обов'язки

Умови оплати працi

Iнформацiя про строковiсть чи
безстроковiсть призначення на
посаду
Перелiк документiв, необхiдних для
участi в конкурсi, та строк i'x
подання

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

1) забезпечення в управлiннi ведения бухгалтерського облiку та
складення фiнансовоi' звiтностi;
2) забезпечення контролю з вищезазначених питань за дiяльнiстю
державних гпдприемств Миколаi"вськоi' областi, що належать у сферi
управлiння Держлiсагентства;
3) складення та подання за належнiстю статистичноi' звiтностi з
вищезазначених питань;
4) виконання iнших обов'язкiв, передбачених посадовою шструкшею та
положениям про с,.,у,,.1уµНИЙ тпдроздш
Посадовий оклад 4800 грн. на мiсяць, надбавка за вислугу рокiв,
надбавка за ранг, за наявностi достатнього фонду виплати та належного
виконання службових обов'язкiв - поемзя
Безстрокове призначення на посаду

1) копiя паспорта громадянина Украi'ни;
2) письмова заява про участь в конкурсi iз зазначенням основних мотивiв
до зайняття посади державно'[ служби, до яког додастъся резюме у
довiльнiй формi;
3) письмова заява, в якiй особа повтдомляе, що до не) не застосовуються
заборони, визначенi частиною третьою та четвертою статтi I Закону
Украi'н и "Про державну службу", та надае згоду на проходження
перевiрки та оприлюднення вiдомостей стосовно нег вiдповiдно до
зазначеного Закону або копiю довiдки встановленот форми про
результати тако) перевiрки;
4) копiя (копii) документа (документiв) про освiту;
5) заповнена особова картка встановленого зразка (форма № П-2ДС);
6) декларацiя особи, уповноважено) на виконання функшй держави або
мiсцевого самоврядування, за 201 7 рiк (декларашя подаетъся шляхом
заповнення на веб-сайп НАЗК)
Строк подання документiв: 15 календарних днiв з дня оприлюднення
iнформацii' про проведения конкурсу на офiцiйному веб-сайп
Нашоналъного агентства Украi'ни з питань державнот слvжби
30 травня 2018 року о 1 Ouu год.
за адоесою: 54029, м. Миколаi'в, пр. Центральний, 16
Лудченко Тетяна Володимирiвна, тел. 0512 46 00 25,
e-mail: moulmg@meta.ua

Вимоги до профестйног компетентностi
Освiта
Ступiнь вищо] освiти

Загальнi умови
Виша
Не нижче молодшого бакалавра, бакалавра

1

Освiта

2
3

Досвiд роботи
Володiння державною мовою

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

Особистiснi якостi

Вимога
Знания законодавства

Знания спешального законодавства, що
пов'язане iз завданнями та змiстом
роботи державного службовця
вiдповiдно до посадово'i iнструкцi'i
(положения про структурний пiдроздiл)

Вища, не нижче молодшого бакалавра, бакалавра (бухгалтерсъкого,
фiнансово-економiчного споям ування)
Не потребу€
Вiлъне володiния державною мовою
Вимоги до компетентносп
Компетенти вимоги
вмiння працювати з бухгалтерсъкою гнформашсю
вмiння працювати в командi
вмтння користуватисъ оргтехнiкою, знания програм Microsoft Office
(Word, Excel)
- аналiтичнi здiбностi;
- дисциплiна i системнiстъ;
- iнновацiйнiстъ та креативнiстъ
Професiйнi знания
Компетенти вимоги
- Конститушя Украши
- Закон Украгни "Про державну службу"
- Закон Укра'iни "Про запобiгання корупцй"
- Бюджетний кодекс Укра'iни
- Закон Укра'iни "Про бухгалтерсъкий облiк та фiнансову звiтнiстъ в
Украпп"

