
  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Департаменту міського 

благоустрою виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації)  

від «07» травня 2019 року № 95-К  

 

 

Умови  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади заступника 

начальника відділу бухгалтерського обліку, звітності, планування та 

опрацювання програм Департаменту міського благоустрою виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)  

(1 посада, категорія «Б») 

Загальні умови 

Посадові обов’язки  - Організація роботи з  ведення  бухгалтерського  

обліку;  

- організація виконання завдань, покладених на відділ; 

- здійснення заходів щодо відшкодування  винними  

особами  збитків  від нестач,  розтрат, крадіжок; 

- участь у підготовці договорів (контрактів); 

- складання фінансової звітності; 

- координація фінансових потоків та контроль за 

дотриманням фінансової дисципліни; 

- погодження проектів договорів (контрактів), у тому 

числі про повну  індивідуальну  матеріальну  

відповідальність,  забезпечуючи дотримання вимог   

законодавства щодо цільового використання бюджетних 

коштів та збереження майна; 

- складання звітності; 

- організація списання (передачу) рухомого та 

нерухомого майна Департаменту; 

- здійснення під керівництвом головного бухгалтера  

підготовки документів для проведення  розрахунків  

при  здійсненні  оплати товарів,  робіт  та  послуг,  

контроль відповідності  перерахованих  коштів обсягам 

виконаних  робіт,  придбаних  товарів  чи  наданих  

послуг згідно  з  умовами  укладених  договорів,  у  

тому числі договорів оренди; 

- оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів; 

- організація роботи з планування та виконання 

програми соціально-економічного розвитку та міських 

цільових програм; 

- контроль за звітністю підпорядкованих комунальних 

підприємств. 

 



Умови оплати 

праці 

Посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (із змінами). 

Інші надбавки, доплати, виплати і премії відповідно до 

статей 50-52 Закону України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

Безстроковий   

 

Перелік 

документів, 

необхідних для 

участі в конкурсі, 

та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у 

довільній формі. 

3. 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. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 

5. Оригінал посвідчення щодо вільного володіння 

державною мовою. 

6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування,  за 

минулий рік (надається у вигляді роздрукованого 

примірника заповненої декларації на офіційному веб-

сайті Національного агентства з питань запобігання 

корупції). 

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати 

аліментів. 

Документи приймаються до 16.45 год 24 травня  

2019 року; 

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074 (сектор                     

з питань управління персоналом, кім. 209) 

Місце, час і дата 

початку 

проведення 

конкурсу 

вул. Вишгородська, 21, м. Київ, 04074, каб. 209 

орієнтовний час проведення тестування  о 10 год 00 хв 

30 травня 2019 року  

 

Прізвище, ім'я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову 

інформацію з 

питань проведення 

Пітайчук Тетяна Леонідівна, головний спеціаліст 

сектору з питань управління персоналом Департаменту, 

тел.: (044) 430-31-57,  

e-mail: sektorpersonalu@ukr.net 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


конкурсу 

Кваліфікаційні вимоги 

1. 
Освіта 

Присвоєно ступінь вищої економічної освіти               

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 

Уміння працювати 

з комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Word, Power 

Point, Excel); 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання; 

вміння працювати із програмами бухгалтерського 

обліку. 

 Ділові якості Вміння аналізувати інформацію; 

вміння визначати пріоритетність поставлених завдань; 

вміння працювати в стресових ситуаціях; 

дотримання субординації; 

здатність працювати в декількох проектах одночасно; 

орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

вміння вирішувати комплексні завдання; 

вміння ефективно використовувати ресурси (у тому 

числі не фінансові). 

Особистісні якості  Відповідальність; 

системність в роботі; 

уважність до деталей; 

наполегливість; 

креативність та ініціативність; 

здатність приймати зміни та змінюватись. 

Професійні знання  

Вимога Компоненти вимоги 

Знання 

законодавства 

Конституція України; 

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції». 

Знання 

спеціального 

законодавства, що 

пов'язане із 

завданнями та 

Бюджетний кодекс України; 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

Закон України «Про місцеве самоврядування                          

в Україні»; 

Закон України «Про Державний  бюджет України на 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


змістом роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

2019 рік»; 

Закон України  «Про столицю України – місто-герой 

Київ»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 

Закон України «Про доступ до публічної інформації»;  

Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні»; 

Наказів Міністерства фінансів України: 

№57 від 28.01.2002 «Про затвердження документів, що 

застосовуються в процесі виконання бюджету» ; 

№754 від 21.06.2012 «Про внесення змін до Інструкції 

щодо застосування економічної класифікації видатків 

бюджету»; 

Укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, акти Кабінету 

Міністрів України та інші нормативно-правові акти, що 

стосуються галузі. 

 


