
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 

Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області 

від 08.10.2021 року № 265 -К 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» -  

начальника Управління економіки, бухгалтерського обліку та звітності –  

головного бухгалтера Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області  

Загальні умови 

 

Посадові обов’язки організація планування роботи Управління та забезпечення 

виконання покладених на нього завдань і функцій. Визначення 

розподілу обов’язків між працівниками Управління, координація 

та контроль їх діяльності; 

організація та забезпечення складання бюджетних запитів до 

проекту Державного бюджету України на плановий та наступні 

чотири роки за бюджетними програмами, відповідальним 

виконавцем яких є Головне управління; 

забезпечення складання проектів паспортів бюджетних програм 

та звітів про їх виконання згідно інформації відповідних 

структурних підрозділів Головного управління; 

відповідно до Законів України “Про Державний бюджет 

України” на відповідний рік забезпечення своєчасного подання 

річних розписів за бюджетними програмами до Державної 

казначейської служби; 

забезпечення складання кошторисів відповідно до розписів, 

лімітних довідок, проекти документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету підпорядкованими установами; 

внесення пропозицій щодо розподілу затверджених на поточний 

рік бюджетних призначень для виконання завдань та функцій, 

передбачених для Головного управління, та доведення 

визначених обсягів до відома розпорядників коштів нижчого 

рівня; 

здійснення контролю за обліком та розподілом виділених 

асигнувань згідно затверджених кошторисів, контроль цільове 

використання коштів; 

розгляд та надання пропозицій головному розпоряднику коштів 

для здійснення перерозподілу асигнувань в межах затвердженого 

обсягу бюджетних призначень за бюджетними програмами, 

відповідальним виконавцем яких є Головне управління; 

забезпечення розробки та подання на затвердження штатного 

розпису Головного управління. Перевірка та подання на 

затвердження штатних розписів підпорядкованих установ; 

забезпечення ведення бухгалтерського обліку Головного 

управління відповідно до національних положень (стандартів) 

бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського 

обліку; 

складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової 

та бюджетної звітності, а також державної статистичної та іншої 

звітності (декларації) у порядку, встановленому законодавством; 

організація та здійснення приймання, узагальнення та зведення 

річної та квартальної звітності від підпорядкованих установ; 



  

забезпечення подання оперативної, місячної, квартальної та 

річної зведеної фінансової звітності в терміни, встановлені 

нормативно-правовими актами і дорученнями вищих органів 

виконавчої влади. 

Умови оплати праці посадовий оклад 8450 грн. 

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до                              

ст. 52 Закону України «Про державну службу»; 

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 

2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних 

органів» (із змінами). 

 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроково; 

 

строк призначення особи, яка досягла  65-річного віку, становить 

один рік з правом повторного призначення без обов’язкового 

проведення конкурсу щорічно. 

Перелік інформації, необхідної 

для участі в конкурсі, та строк її 

подання 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              

25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково 

зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній 

сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за 

наявності відповідних вимог); 

3) заяву, в якій повідомляється, 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. 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою; 

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння 

державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про 

рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень 

володіння державною мовою, визначений Національною 

комісією зі стандартів державної мови. 
 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 25.10.2021 року. 

 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою 

згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби. 

Дата і час початку проведення 

тестування кандидатів. 

Місце або спосіб проведення 

тестування. 

 

02 листопада 2021 року 10 год. 00 хв. 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів) 

 



  

Місце або спосіб проведення 

співбесіди (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди з метою визначення 

суб’єктом призначення або 

керівником державної служби 

переможця (переможців) 

конкурсу (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Матюшева Світлана Петрівна 

тел.(0352) 52-10-90  

e-mail: matusheva.kadry@dpss-te.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1. Освіта вища освіта за спеціальністю «Облік і аудит», «Фінанси», 

«Економіка підприємства», іншими спеціальностями 

економічного або бухгалтерського спрямування за освітнім 

ступенем не нижче магістра  

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. Прийняття ефективних рішень - здатність приймати вчасні та виважені рішення; 

- аналіз альтернатив; 

- спроможність іти на виважений ризик; 

- автономність та ініціативність щодо пропозицій і рішень 

2. 
Якісне виконання поставлених 

завдань 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової 

діяльності; 

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків; 

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, 

самостійне визначення можливих шляхів досягнення 

3. Комунікація та взаємодія - вміння визначати заінтересовані і впливові сторони та 

розбудовувати партнерські відносини; 

- здатність ефективно взаємодіяти – дослухатися, сприймати та 

викладати думку; 

- вміння публічно виступати перед аудиторією; 

- здатність переконувати інших за допомогою аргументів та 

послідовної комунікації 

mailto:matusheva.kadry@dpss-te.gov.ua


  

4 Досягнення результатів - здатність до чіткого бачення результату діяльності; 

- вміння фокусувати зусилля для досягнення результату 

діяльності; 

- вміння запобігати та ефективно долати перешкоди 

Професійні знання 
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 

Конституції України; 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону України «Про запобігання корупції» 

та іншого законодавства 

2. Знання законодавства у сфері Знання:  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні»,  

Закон України «Про здійснення державних закупівель»,  

Закон України «Про державний бюджет України»,  

Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування у зв’язку з втратою працездатності та витратами 

зумовленими похованням»,  

Податковий кодекс України,  

Бюджетний Кодекс України, 

інші нормативно – правові акти, що регулюють бюджетні 

відносини та фінансово - господарську діяльність бюджетних 

установ; 

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області; 

інші нормативно-правові акти, що регламентують роботу 

Управління. 

 


