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ilpo nonropHe oroJro[reHHq KoHKypcy na gaftnqrrs
nananrnoi flocaArr cneqialicra 3 rrr{TaHb
nnyrpiruru, o ro ayArrry ar ap ary JLo 6 amis cr rcoi
pafi onnoi AepxaBHoi aAuinicrpaqii

Bi4uoni4no Ao crarri 44 3axony Yrpainu "flpo nricqeni 4epNanHi a4trinicrpaqii",
crareft 17,22,23,30 3aroHy YrcpaiHu eia 10.I2.20I5 porcy J\b 889-VIII "llpo 4epxanny clyN6y",
nocraHoBl4 Ka6iHery Minicrpie YxpaiHu eil' 25 6epesnx 2016 poxy Ng 246 "flpo sarnep,qxeHHs
llopr4ry rrpoBeAeHH{ KoHKypcy na safinsrrs rocaA gepxannoi clyx6z" (si sniHauu) ra y sn'lsxy
s HaseHicrlo BaKaHrHoi uoca4u e auapari

Jfto6auiecrxoi pafioHnoi 4epxannoi aAlainicrpaqii,

HAKA3YIO:

1. Oronocr,rrr{ rroBTopHo KoHKypc Ha saftHqrrfl BaKaH'uroi nocaAz cneqialicra
enyrpiururoro ayAr{ry anapary Jko6alniecmoi paftoHnoi 4epxannoi alnniHicrpauii.

s

flr.rraHb

2, 3arnepaprrz Yuonv uoBTopHoro [poBeAeHHtr KoHKypcy na zaitnsrts BaKaHTHoi noca.qz
cneqianicra s rrr4raHb nnyrpiunmoro ayAkr'ty ailapary Jfto6aruiecrroi pafionnoi 4epxannoi
a4rvrinicrp

aqii O4ecrr<oi o 6nacri (4o4arom cx).

3. BusHaqzrrl crpoK noAaHH-tr 4oryrraeHriB An.rr yuacri y ronrcypci - 15 rcareH.qapHr4x Anie:.4Hs
orpunroAHeuHr in(popnraqii npo rpoBeAeHH{ KoHKypcy.

4. Bialiny 3 nr.rraHb ynpaeniHns nepcoHaJloM anapary lfto6alriecrxoi pafionHoi 4epxannoi
a4nrinicrpauii O4ecrxoi o6nacri (Xicnrary.nniHifi M.C.):
4.1. 3a6esneqvrrpr onpunroAHeHHq orororueHHr rrpo rpoBe.qeHHr KoHKypcy na oSiuiftHol,{y
ee6-cafiri Jfto6anriscsnoi paftoHHoi 4epNaenoi a"qvrinicrpauii O4ecrroi o6nacri ra nepeAaqy uboro
po3rroprAlxeHHs MixperionamnoMy yrrpaBdnHro HauionanrHofo areHrcrBa Yxpainu 3 rrr4raHb
4epNaenoi clyx6u e OAecrrdfi, Mzr<onaiecrKifi ra Xepconcrxifi o6racux, AsroHoi\,IHifi
Pecny6niqi Kpran ra n4. Ceeacronori B ycraHoBJIeHoMy roptl.4Ky.
4.2. Bxurlr neo6xiAHr4x 3axo,4is rloAo npoBeIeHH{ KoHKypcy y ei4nosi.qHocri Ao BI4Mor
rrr,rHHoro 3aKoHolaBcrna Yrpainu.
5.

Kourporb

3a Br{KoHaHH.r{M AaHofo HaKa3y 3aJlullaro sa co6oro.

KepinHrarc arapary paft onHoi
AeplxaBHoi aauinicrpaqii

H.B. Eo6ouxo

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ керівника апарату
районної державної адміністрації
від 04.09.2018 року
№ 08/Кд-2018

УМОВИ
проведення повторного конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії "В" - спеціаліста з питань внутрішнього аудиту апарату Любашівської
районної державної адміністрації Одеської області
(66502, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97)

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Загальні умови
1) Здійснює за дорученням голови районної державної
адміністрації аналіз проектів розпоряджень та інших
документів, пов’язаних з використанням бюджетних
коштів районної державної адміністрації для забезпечення
їх цільового та ефективного використання;
2) здійснює перевірки, аналіз діяльності, облік і зберігання
робочих документів;
3) складає акти перевірок щодо проведення внутрішнього
аудиту;
4) проводить відповідно до наданих доручень оцінку
правильності ведення бухгалтерського обліку та
достовірності фінансової і бюджетної звітності;
5) проводить внутрішні аудити, документацію їх
результатів, готує аудиторські звіти, висновки та
рекомендації;
6) взаємодіє з іншими структурними підрозділами
районної державної адміністрації, установами та
організаціями з питань проведення внутрішнього аудиту;
7) подає голові районної державної адміністрації
аудиторські звіти і рекомендації для прийняття ним
відповідних управлінських рішень.
1) Посадовий оклад - 2643 грн.,
2) надбавка за вислугу років на державній службі на рівні 3
відсотків посадового окладу державного службовця за
кожний календарний рік стажу державної служби, але не
більше 50 відсотків посадового окладу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг - відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017
року № 15 "Питання оплати праці працівників державних
органів";
4) інші доплати та премії відповідно до статті 52 Закону
України "Про державну службу";
5) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за
інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо
важливої роботи відповідно до Положення про
застосування
стимулюючих
виплат
державним
службовцям,
затвердженого
постановою
Кабінету
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15.

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на
посаду

Безстрокове призначення на посаду.

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 атестації щодо вільного володіння
державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій
держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік
(надається у вигляді роздрукованого примірника
заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).
Кандидати можуть подавати додаткові документи
стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і
репутації
(характеристики,
рекомендації,
наукові
публікації та інші).
Термін подання документів - 15 календарних днів з дня
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на
веб-сайті Національного агентства України з питань
державної служби.
Документи приймаються за адресою: смт Любашівка,
вул. Софіївська, 97,
Любашівська районна державна
адміністрація Одеської області , І поверх, каб. № 12 до 17.15,
обідня перерва з 13.00 по 14.00, до 18.09.2018 року.
Конкурс буде проведено 21.09.2018 року о 10.00 за адресою:
Любашівська районна державна адміністрація Одеської
області, смт Любашівка, вул. Софіївська, 97, І поверх,
каб. № 12.

Дата, час і місце проведення
конкурсу

Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу
1.
2.
3.

Сальченко Людмила Миколаївна, тел.(04864)2-11-42
E-mail:lyubashivka_rda@odessa.gov.ua
веб-сайт: http://lybashivka-rda.odessa.gov.ua

Освіта

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.

Досвід роботи

Не потребує.

Володіння державною
мовою

Вільне володіння державною мовою.
Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Комунікації та взаємодія

1) співпраця та налагодження партнерської взаємодії;
2) відкритість.

2.

Прийняття ефективних
рішень

1) вміння працювати із великим потоком інформації;
2) вміння вирішувати комплексні завдання.

3.

Особисті компетенції

1) відповідальність;
2) системність і самостійність в роботі;
3) уважність до деталей.

4.

Якісне виконання
поставлених завдань

1) якісне виконання поставлених завдань;
2) підтримка та вираження у своїй діяльності цінностей
державної служби.

5.

Технічні вміння

1) основні програми роботи на комп'ютері та відповідні
програмні засоби, вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення, а також навички
користування офісною технікою (ксерокс, факс).
Професійні знання

Вимога
1.

2.

Компоненти вимоги

Знання законодавства

Знання:
Конституції України;
Закону України "Про місцеві державні адміністрації";
Закону України "Про державну службу";
Закону України "Про запобігання корупції";
Закону України "Про звернення громадян";
Закону України "Про доступ до публічної інформації".
Знання спеціального
Знання:
законодавства, що
Бюджетного кодексу України;
пов’язане із завданнями та Стандартів внутрішнього аудиту, затверджені наказом
змістом роботи державного Міністерства фінансів України від 04.10.2011 №1247 та
службовця відповідно до
зареєстровані в Міністерстві юстиції України 20.10.2011 за
посадової інструкції
№ 1219/19957;
(положення про
Кодексу етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту,
структурний підрозділ)
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
29.09.2011 №1217 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 17.10.2011 за №1195/19933;
Законодавства України з питань охорони праці, правил
техніки безпеки та пожежної безпеки, гігієни праці, правил
ділового етикету, загальних правил поведінки державного
службовця та інших нормативних актів, які мають
відношення до виконання службових обов’язків.
________________________________________________________________________

