ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом начальника управління
соціального захисту населення
районної державної адміністрації
від «25» червня 2018 року №29/К-2018

УМОВИ
проведення конкурсу на заміщення тимчасово вакантної посади « категорії Б» начальника відділу фінансування та бухгалтерського обліку управління соціального
захисту населення Балтської районної державної адміністрації Одеської області
( м. Балта, вул. Вишнева, 30 )

Загальні умови
Організовує роботу з ведення бухгалтерського
обліку та забезпечує виконання завдань покладених
на відділ фінансування та бухгалтерського обліку.
Забезпечує дотримання вимог законодавства щодо
цільового використання бюджетних коштів.
Складає на підставі даних бухгалтерського обліку
фінансову та бюджетну звітність, а також державну
статистичну, зведену та іншу звітність в порядку,
встановленому законодавством.
Проводить перевірку правильності призначення та
виплати соціальних допомог та житлових субсидій в
Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб,
Посадові обов’язки
які мають право на пільги (ЄДАРП ); в програмі «Наш
дім» та автоматизованій системі обробки документів (
АСОПД ).
Проводить перевірку реєстрів у форматі DBF з
єдиної бази даних для Державної казначейської
служби.
Веде персоніфікований облік відомостей у системі
загальнообов’язкового
державного
пенсійного
страхування.
Складає звіти ( місячні, квартальні, річні ), складає
оборотні відомості про дебіторську та кредиторську
заборгованість.
Проводить звірку виплат соціальних допомог та
житлових субсидій через установи банків та поштові
відділення зв’язку.
Умови оплати праці
Посадовий оклад – 5300грн., інші виплати відповідно
до Закону України « Про державну службу ».
Інформація про строковість чи Строкове призначення ( на період відпустки по
безстроковість призначення на догляду за дитиною основного працівника).
посаду
Перелік документів, необхідних
1. Копія паспорта громадянина України.
для участі в конкурсі, та строк їх
2. Письмова заява про участь у конкурсі із
подання
зазначенням основних мотивів щодо зайняття

посади державної служби, до якої додається
резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє про
те, 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
оприлюднення
відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.
4. Копія (копії) документу (документів) про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння
державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого
зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання
функції
держави
або
місцевого
самоврядування, за минулий рік (подається в
порядку встановленому Закону України «Про
запобігання корупції»).
Строк подання документів – 30 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
Документи приймаються за адресою: м. Балта,
вулиця Вишнева, 30, каб. №5 до 24
липня
2018 року.
Конкурс буде проведено за адресою: м. Балта,
початку вулиця Вишнева, 30, каб.№5, 02 серпня 2018 року.

Місце, час та дата
проведення конкурсу.
Прізвище, ім’я, по батькові, номер Таран
Надія
Григорівна,
(04866)22108,
телефону та адреса електронної balta_soc@odessa.gov.ua
пошти особи, яка надає додаткову
інформацію з питань проведення
конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1 Освіта
Вища освіта за ступенем магістра відповідного
професійного спрямування економіст, бухгалтер,
фінансист або облік і аудит ( у разі коли особа, яка
претендує на зайняття посади державної служби
категорії «Б». здобула вищу освіту за освітньокваліфікаційним рівнем спеціаліста відповідно до
підпункту 2 пункту 2 розділу ІV «Прикінцеві та
перехідні положення» Закону України «Про вищу
освіту», така освіта прирівнюється до вищої освіти
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 одного
року.
3

1

Володіння державною мовою
Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Вимога
Компоненти вимоги
Комунікації та взаємодія
1) співпраця та налагодження

партнерської

2
3
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взаємодії;
2) відкритість;
3) вміння ефективної комунікації та публічних
виступів.
Лідерство
1) вміння обгрунтувати власну позицію;
2) досягнення кінцевих результатів.
Прийняття ефективних рішень
1) вміння працювати із великим потоком
інформації;
2) вміння вирішувати комплексні завдання.
Особисті компетенції
1) аналітичні здібності;
2) дисципліна та системність;
3) креативність;
4) логічне мислення.
Управління
організацією
1) організація та контроль роботи;
роботи та персоналом
2) вміння працювати у команді та керувати
командою.
Професійні знання
Вимога
Компоненти вимоги
Знання законодавства
- Конституція України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»;
Закон України «Про
місцеві
державні
адміністрації»;
- Закон України «Про звернення громадян».
Знання
спеціального
законодавства, що пов’язане
із завданнями та змістом
роботи державного службовця
відповідно
до
посадової
інструкції
(положення
про
структурний підрозділ)

-

-

Закон України «Про соціальні послуги»,
Закон України «Про бухгалтерський облік та
фінансову звітність в Україні»;
Бюджетний кодекс;
Податковий кодекс.

