
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 

Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області 

від 09.12.2021 року № 329 -К 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «В» -  

головного спеціаліста Сектору внутрішнього аудиту Головного управління 

Держпродспоживслужби в Тернопільській області  

 

Загальні умови 

 

Посадові обов’язки участь у планових або позапланових внутрішніх аудитах на 

об’єктах внутрішнього аудиту за напрямами, що визначені у 

Стандартах, документування їх результат, підготовка 

аудиторських звітів, висновків та рекомендацій за результатами 

проведених внутрішніх аудитів, здійснення контролю за станом 

їх реалізації, формування та зберігання матеріалів внутрішніх 

аудитів згідно з порядком, встановленим законодавством та 

внутрішніми розпорядчими документами Головного управління; 

участь у:  

- визначенні ризикових сфер діяльності об’єктів внутрішнього 

аудиту; 

- підготовці пропозицій завідувачу Сектору щодо включення тем 

внутрішнього аудиту до планів діяльності з внутрішнього аудиту 

за визначеними ризиковими сферами в діяльності Головного 

управління; 

- формуванні планів діяльності сектору; 

інформування завідувача Сектору про виявлені ознаки 

шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання 

бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим 

становищем та інших порушень фінансово-бюджетної 

дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням 

рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів; 

у межах компетенції проведення оцінки: 

- ефективності планування і виконання бюджетних програм та  

результатів їх виконання; 

- якості надання адміністративних послуг та виконання 

контрольно-наглядових функцій, завдань, визначених актами 

законодавства; 

- ступеня виконання і досягнення цілей, визначених у 

стратегічних і річних планах; 

- стану збереження установами, що належать до сфери 

управління Держпродспоживслужби та розташовані на території 

області активів та інформації; 

-  стану управління державним майном; 

- правильності ведення бухгалтерського обліку та достовірності 

фінансової і бюджетної звітності; 

уникнення та не допущення конфлікту інтересів, не 

розголошення державної, комерційної та службової таємниці, 

яка стала йому відома під час виконання покладених на нього 

завдань, крім випадків, передбачених законодавством. 

Об’єктивне та незалежне здійснення внутрішнього аудиту; 

надання завідувачу Сектору об’єктивних і незалежних  висновків 



  

та рекомендацій щодо:  

- функціонування системи внутрішнього контролю та її 

удосконалення; 

- запобігання фактам незаконного, неефективного та не 

результативного використання бюджетних коштів; 

участь в аналізі причин, умов і наслідків виявлених порушень і 

недоліків, підготовка і подання  рекомендацій щодо усунення та 

запобігання причин і умов, що призвели до нестач фінансових і 

матеріальних ресурсів, неефективного або нецільового 

витрачання бюджетних коштів та використання державного 

майна та інших порушень законодавства України у бюджетній, 

економічній та фінансово-господарській сфері. 

Умови оплати праці посадовий оклад – 5500 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; 

 

для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення 

встановлюється відповідно пункту 4 частини другої статті 34 

Закону України "Про державну службу" – на 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; 

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

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 особи 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. 

Інформація приймається через Єдиний портал вакансій 

державної служби за посиланням https://career.gov.ua. 
 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 20.12.2021 року 

 

Додаткові (необов’язкові) заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою 

https://career.gov.ua/


  

документи 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. 

 

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) 

23 грудня 2021 року 10 год. 00 хв. 

 

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

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

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 економічного або юридичного 

спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого 

бакалавра або бакалавра 

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх 

посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених 

процедур; 

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і 

прийняття рішень, готовність нести відповідальність за 

можливі наслідки реалізації таких рішень; 

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і 

виконувати. 

 

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


  

2. 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 

 

3. 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 управління об’єктами державної власності";  

Бюджетний кодекс України; 

Податковий кодекс України, 

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього 

аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах інших 

центральних органах виконавчої влади, їх територіальних 

органах та бюджетних установах, які належать до сфери 

управління міністерств, інших центральних органів виконавчої 

влади, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 

28.09.2011 № 1001; 

Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом 

Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247; 

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, 

затверджений наказом Міністерства фінансів України від 

29.09.2011 № 1217; 

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області; 

інші нормативно-правові акти, що регламентують роботу 

Сектору. 

 


