
Додаток 19 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 16.01.2019 № 17-к 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади 

завідувач сектором управління майном управління економіки, бухгалтерського 

обліку та звітності Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області (категорія «Б») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Забезпечує належний облік майна Головного 

управління відповідно до національних положень 

(стандартів), а також інших нормативно-правових 

актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому 

числі з використанням програмного забезпечення. 

2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку 

фінансову та бюджетну звітність в порядку, 

встановленому законодавством. 

3. Приймає та складає квартальні та річні звіти в частині 

обліку майна та матеріальних цінностей. 

4. Забезпечую обіг облікових відомостей матеріальних 

активів, інвентарних карток, та інших облікових 

регістрів, що стосуються ведення обліку матеріальних 

активів.  

5. Розробляє проектів наказів, розпоряджень, що 

належать до компетенції сектору. 

6. Відповідає за надання інформації, віднесеної до 

компетенції сектору; 

7. Організовує роботу робочої групи з питань 

використання майна; 

8. Забезпечує дотримання порядку списання 

нерухомого майна; 

9. Забезпечує порядок списання фізично зношеного 

та морально застарілого майна; 

10. Здійснює контроль та проводить дії щодо 

забезпечення виготовлення правовстановлюючих 

документів на земельні ділянки та інше нерухоме 

майно; 

11. Організовує проведення конкурсу по оренді 

об’єктів майна разом з представниками 

регіонального відділення фонду державного майна 

області; 

12. Готує до Держпродспоживслужби матеріали та 

інформацію, щодо прийняття, передачі, 

переміщення, інших дій, що стосуються нерухомого 

майна. 

13. Забезпечує ведення обліку та внесення даних до 

автоматичного засобу АС «Юридичні особи», 



звітні файли якого щоквартально подаються до 

Держпродспоживслужби. 

14. Надає консультативну допомогу установам, що 

належать до сфери управління 

Держпродспоживслужби області, в оперативному 

користуванні та господарському віданні яких 

знаходиться нерухоме майно, віднесене до сфери 

впливу Державної служби України з питань 

безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів. 

15. Надає консультативну та практичну допомогу 

спеціалістам в межах своєї компетенції та 

посадових обов’язків. 

16. Виконує в межах своєї компетенції  інші 

доручення начальника Головного управління та 

начальника управління економіки, бухгалтерського 

обліку та звітності – головного бухгалтера. 

17. Вживає необхідні заходи удосконалення 

організації роботи Сектору. 

 

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до нормативно-

правового акту, що регулює умови оплати праці 

державних службовців у 2019 році. Надбавка за 

вислугу років на державній службі, надбавка за ранг 

державного службовця відповідно до  

ст. 52 Закону України «Про державну службу»  

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 паспорту громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за встановленою формою 

(додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 року № 246 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 

648)), 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.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Довідка про відсутність заборгованості по 

аліментах.  



8. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік* 

9. У разі інвалідності – заяву за встановленою 

формою, про забезпечення в установленому 

порядку розумного пристосування(додаток 3 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 

246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2017 року № 648)). 

 Термін прийняття документів – 15 календарних 

днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення конкурсу,  

до 1800 години 30 січня 2019 року, за адресою: м. 

Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

07 лютого 2019 року, починаючи з 1000 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. 

№ 11. 
 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Ніколенко Ольга Григорівна, 

тел. 0542-77-90-20 

моб. 0954669176 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта не нижче ступеня 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. Освіта  Вища освіта не нижче ступеня магістра в галузі: 

«Економіка» 

2. Лідерство - ведення ділових переговорів; 

- вміння обґрунтовувати власну позицію;  

- досягнення кінцевих результатів. 

3. Прийняття ефективних 

рішень 

- вміння вирішувати комплексні завдання; 

- аналіз державної політики та планування заходів 

з її реалізації; 

- вміння працювати з великими масивами 

інформації; 

- вміння працювати при багатозадачності; 

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

4. Комунікації та взаємодія - вміння ефективної комунікації та публічних 

виступів; 



- співпраця та налагодження партнерської 

взаємодії; 

- відкритість. 

5. Впровадження змін - реалізація плану змін; 

- здатність підтримувати зміни та працювати з 

реакцією на них; 

- оцінка ефективності здійснених змін. 

6. Управління організацією 

роботи та персоналом 

- організація і контроль роботи; 

- управління якісним обслуговуванням; 

- вміння працювати в команді та керувати 

командою;  

- мотивування; 

- оцінка і розвиток підлеглих; 

- вміння розв’язання конфліктів. 

6. Особистісні компетенції - аналітичні здібності; 

- дисципліна і системність; 

- інноваційність та креативність; 

- самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

- дипломатичність та гнучкість; 

- незалежність та ініціативність; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

7. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпечення: рівень досвідченого 

користувача; досвід роботи з офісним пакетом 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

навички роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет, використовувати 

офісну техніку  

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України;  

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане із 

завданнями та змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

законами України, актами Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, указами 

Президента України, Положенням про Головне 

управління Держпродспоживслужби в Сумській 

області, Положенням про сектор управління 

майном, Положенням про Управління 

економіки, бухгалтерського обліку та звітності, 

наказами начальника Головного управління, а 

також  даною посадовою інструкцією, іншими 

нормативно-правовими актами 

- нормативно-правові акти, які регулюють 

діяльність Сектору; 

Постанови Кабінету Міністрів України від:  

- 08.11.2007р.№1314 «Про затвердження Порядку 

списання об'єктів державної власності»;  

- 06.06.2007р. №803 «Про затвердження перегляду 

відчуження об’єктів державної власності» 

- 21.09.1998р.№ 1482 «Про передачу об’єктів права 



державної та комунальної власності» 

Наказ Міністерства фінансів України від 

02.09.2014 року №879 «про затвердження 

Положення про інвентаризацію активів та 

зобов’язань.» 

Наказ Фонду державного майна України від 

06.08.2013р.№1535 «Про внесення змін до 

Порядку та умов користування Єдиним реєстром 

об’єктів державної власності» 

 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом 

Нацдержслужби України від 05.08.2016 року 

№158. 

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  

від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088,  

з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про 

запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних 

засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 




