
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Державно1 служби 

з лiкарських засобiв 

та контролю за наркотиками 

у Микола1вськiй областi 

06.08.2021 № 19-К 

УМОВИ 

проведения конн:урсу 

на зайнятгя посади державно~ служби категорi1 «Б» завiдувача сектору -
головного бухгалтера сектору бухгалтерського облi1.:у та економiки Державно~ служби 

з лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у Миколаiвськiй областi 

(54020 м. Микола1в вул. Погранична 22/1 А) 

Посадовi обо в' язки 

Загальнi умови 

Забезпечуе ведения облiку необоротних активiв, запасiв, 

коштш, розрахункш та шших активш, фондiв, доходiв та 

видатюв дотримуючись единих методолопчних засад, 

встановлених Законом Укра1ни «Про бухгалтерський облiк та 

фiнансову звiтнiсть в Укра1нi», з урахуванням особливостей 

дiяльностi Служби й технологi1 оброблення облiкових даних . 
. Вимагае вщ пiдроздiлiв Служби та працшниюв 

забезпечення неухильного дотримання порядку оформления та 

подання до облiку первинних документiв. 

Вживае вс1х необхiдних заходш для запобiгання 

несанкцiонованому та непомпному виправленню записш у 

первинних документiв i регiстрах бухгалтерського облiку та 
збереження оброблених документiв, репстрш 

. . 
1 ЗВlТНОСТI 

протягом встановленого термiну. 

Забезпечуе складання на основi даних бухгалтерського 

облiку фiнансово1 та бюджстно1 звiтностi Служби, пiдписання i"1 
. . 

та подання в установлеш строки користувачам, рацюнальну 

орtанiзацiю бухгалтерського облiку i звiтностi на Службi та у i"1 
пiдроздiлах на основi максимально1 централiзацi1 облiково

обчислювальних робiт 1 застосування сучасних техючних 

засобiв та iнформацiйних технологiй, прогресивних форм 1 
методш облiку 1 контролю, формування 1 своечасне 

представления повно1 i достовiрно1 бухгалтерсько1 iнформацii 
про дiяльнiсть Служби, його :м:айновий стан, доходи i витрати, а 
так~ж розробку i здiйснення заходiв, спрямованих на змiцнення 
фiнансово1 дисциплiни. 

Веде повний облiк коштш, що надходять, товарно

матер1альних цiнностей 1 основних засобiв, а також 

своечасне вiдображення в бухгалтерському облiку операцiй, 

пов 'язаних з 1х рухом. 
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Здiйснюе облiк результатiв господарсько-фiнансовоi 

дiяльностi Служби вiдповiдно до встановлених правил. 

Бере участь в роботi структурних пiдроздiлiв по 

оформлению матерiалiв з нестач i крадiжок грошових коштiв та 
товарно-матерiальних цiнностей i контроль за передачею в 

належних випадках цих матерiалiв до правоохоронних органiв. 

Бере участь у роботi юридично'i служби з оформления 

матерiалiв щодо вiдшкодування втрат вiд нестач i крадiжок 
власностi, контроль подання в потрiбних випадках матерiалiв . . . 
до сшдчих 1 судових органш. 

Здiйснюе ( спiльно з iншими спецiалiстами Служби) 

економiчний аналiз господарсько-фiнансово'i дiяльностi 
Служби за даними бухгалтерського облiку та звiтностi з 

метою виявлення внутр1шньогосподарських резервш, 

попередження втрат. 

Здiйснюе контроль за законнiстю, своечаснiстю та 

правильнiстю оформления документiв, використанням фонду 

оплати пращ, встановленням посадових окладш, 

дотриманням фiнансово'i дисциплiни, правильнiстю 

нарахування та перерахування податкiв до державного 

бюджету та iнших платежiв, дотриманням встановлених 

правил проведения iнвентаризацн грошових, товарно

матерiальних цiнностей, основних фондiв, розрахункiв i 
платiжних зобов'язань, стягненням у встановлений термiн 
дебiторсько'i та сплатою кредиторсько'i заборгованостi. 

Завiдувач сектору - головний бухгалтер спiльно з 

начальником Служби ретельно контролюе: 

дотримання встановлених правил оформления, 

приймання i вiдпуску товарно-матерiальних цiнностей; . . 
правильюсть витрачання фондiв заробiтно'i плати, 

встановлення посадових окладiв, суворе дотримання штатно'i, 

фiнансово'i i касово'i дисциплiни; 
дотримання встановлених правил проведения 

iнвентаризацi"i коштiв, товарно-матер1альних цiнностей, 

основних фондiв, розрахункiв i зобов'язань; 
стягнення у встановленi термши дебiторсько'i i 

погашения кредиторсько'i заборгованостi, дотримання платiжноi 
дисциплiни; 

законнiсть списания з бухгалтерських балансiв нестач, 

дебiторсько'i заборгованостi та iнших витрат; 

бере участь у пiдготовцi заходiв, що попереджують 

створення нестач i незаконне витрачання коштiв та товарно
матерiальних цiнностей. 

У випадку виявлення незаконних дiй посадових осiб 

Служби (приписки, використання коштiв не за 

призначенням, iншi порушення i зловживанпя), головний 
бухгалтер доповiдае про це в установленому порядку 

начальнику Служби для вжиття заходiв. 



Умови оплати працi 

Iнформацiя про 

строков1сть чи 

безстроковiсть 

призначення на посаду 

Перелiк iнформацiУ, 

необхiдноi' для участi в 

конкурсi, та строк Гi 

подання 
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Дотримуеться правил внутр1шнього службового 

розпорядку, мае знати та виконувати вимоги з охорони пращ 

та пожежноУ безпеки, вимоги з цивiльного захисту. 

Постiйно вивчае новi нормативно-методичнi та довiдковi 

документи з питань органiзацiУ та ведения бухгалтерського 

облiку та вносить пропозицil щодо lx впровадження 

начальнику Служби. Вчасно i сумлiнно виконуе доручення i 
розпорядження начальника Служби. 

' Завiдувачу сектору - головному бухгалтеру забороняеться 
приймати до виконання та оформления документи з 

операцiй, що суперечать чинному законодавству, 

нормативним документам 1 встановленому порядку 

приймання, зберiгання 1 витрачання коштш, товарно

матерiальних цiнностей, iнших цiнностей, авансових звiтiв, 

актiв, розрахункiв, калькуляцiй, рахункiв тощо. 

Виконуе iншi доручення начальника ДержавноУ служби з 

лiкарських засобiв та контролю за наркотиками у 
МиколаУвськiй областi. 

посадовий оклад - 6300,00 грн; 
надбавки, доплати, премiУ та компенсацiУ вiдповiдно до статтi 

52 Закону УкраУни «Про державну службу»; 
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 

вiдповiдно до постанови Кабiнету Мiнiстрiв УкраУни вiд 18 
сiчня 201 7 року № 15 «Питания оплати працi працiвникiв 
державних органiв» (iз змiнами) 

безстроково 

строк призначення особи, яка досягла 65-рiчного в~ку, 

становить один р1к з правом повторного призначення без 

обов'язкового проведения конкурсу щороку 

1) заяtзу про участь у конкурсi iз зазначенням основних 

мотивiв щодо зайняття посади за формою згiдно з додатком 2 
Порядку проведения конкурсу на зайняття посад державноi' 

служби, затвердженого постановою Кабiнету Мiнiстрiв 

Украi'ни вiд 25 березня 2016 року № 246; 
2) резюме за формою згщно з додатком 21

, в якому 
обов'язково зазначаеться така iнформацiя: 

прiзви~е, iм'я, по батьковi кандидата; 

реквiзити документа, що посвiдчуе особу та пiдтверджуе 

громадянство Украi'ни; 

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоi' освiти; 

пiдтвердження рiвня вiльного володiння державною мовою; 

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi' служби (за 

наявностi), досвiд роботи на вщпошдних посадах у 

вiдповiднiй сферi, визначенiй в умовах конкурсу та на 

керiвних посадах (за наявностi вiдповiдних вимог); 

3-) заяву, в якiй повiдомляе, що до неi' не застосовуються 

заборони, визначенi частиною третьою або четвертою статтi 1 
Закону Украi'ни «Про очищения влади» та надае згоду на 

проходження перевiрки та на оприлюднення вiдомостей 

стосовно неУ вiдповiдно до зазначеного Закону. 



Додатковi (необов 'язковi) 

документи 

Дата 1 час початку 

проведения тестування 

кандидатiв. 

Мiсце або спосiб 

проведения тестування. 

Мiсце або спосiб 

проведения спiвбесiди 

(iз зазначенням 

електронно:.: платформи 

для комунiкацiУ 

дистанцiйно) 

Прiзвище, iм'я та по 

батьковi, номер 

телефону та адреса 

електронноУ пошти 

особи, яка надае 

додаткову iнформацiю з 

питань проведения 

конкурсу 

1. Освiта 

2. Досвiд роботи 

3. ВолодiННf! державною 

:мовою 

Вимога 

1. Лiдер~тво 

1 
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Подача додаткiв до заяви не е обо в' язковою. 

Iнформацiя приймаеться до 17 год. 00 хв. 

30 серпия 2021 року виключно через €диний портал 

вакансiй державноУ служб и за посиланням: 

https://career.gov.ua/ 
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згiдно з додатком 3 до Порядку проведения конкурсу 
на зайнятrя посад державноУ служби 

О 1 вересня 2021 року починаючи з 09 год. 00 хв. 
м. МиколаУв , вул. Погранична 22/1 А (проведения тестування 
за фiзичноУ присутностi кандидатiв) 

02 вересня 2021 року починаючи з 09 год. 00 хв. 
м. МиколаУв, вул. Погранична 22/1 А (розв'язання 

ситуацiйних завдань за фiзичноУ присутностi кандидатiв) 

02 вересня 2021 року починаючи з 11 год. 00 хв. 
м. МиколаУв , вул. Погранична 22/1 А (проведения спiвбесiди 
за фiзичноУ присутностi кандидатiв) 

П'ятницька Валентина Олександрiвна 

телефон: (0512) 4 7-56-07 
e-mail: Piatnytska_ VO@dls.gov.нa 

Квалiфiкацiйнi вимоги 
. . . . 

вища осюта за освпюм ступенем не нижче мапстра 

досвiд роботи на посадах державноi' служби категорii' «Б» 

чи «В» або ДОСВIД служби в органах мiсцевого 

самоврядування, або досвiд роботи на керiвних посадах 

пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми . . 
власцосп не :менше двох рокш. 

вiльне володiння державною :мовою 

(копiя Державного сертифiкату про рiвень ВОЛОДlННЯ 

державною :мовою або витяг з реестру Державних 

сертифiкатiв про рiвень володiння державною :мовою) 

Вимоги до компетентностi 

Компоненти вимоги 

напря:мкiв 
. . 

в:мшня та ДОСВIД у визначеню ДlЯЛЫIОСТl та 

встановлення i"i чiтких цiлей i завдань; 
nмiння розвивати професiйнi ко:мпетентностi спiвробiтникiв, 
:мотивувати людей на досягнення iндивiдуального та 

командного результату 

2. Прийнятrя ефективних здатнiсть приймати вчаснi та виваженi рiшення; 

рiшень розу:мiння актуальних питань та бачепня шляхiв розв' язання 
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поточних проблем, аналiз альтернатив ; 

iнiцiативнiсть щодо пропозицiй i рiшень 
3. У правлiння 

роботи 

оргаюзащею чiтке бачення цiлi; 

4. Цифрова грамотнiсть 

.. 

5. Вiдповiдальнiсть 

ефективне управлiння ресурсами та процесами; 

чiтке планування реалiзацi'i цiлей 

вмiння використовувати комп'ютернi пристро'i, базове офiсне 

та спецiалiзоване програмне забезпечення для ефективного 

виконання сво'iх посадових обов'язкiв; 

вмiння використовувати сервiси iнтернету для ефективного 

пошуку потрiбно'i iнформацi'i; вмiння перевiряти надiйнiсть 

джерел i достовiрнiсть даних та iнформацi'i у цифровому 
середовищ1; 

здатюсть працювати з документами в р1зних цифрових 

форматах; зберiгати, накопичувати, впорядковувати, 

архiвувати цифровi ресурси та данi рiзних типiв; 

здатюсть уникати небезпек в цифровому середовищ1, 

захищати особистi та конфiденцiйнi данi; 

вмшня використовувати електроннi реестри, системи 

електронного документообiгу та шш1 електроннi урядов~ 

системи для обмiну iнформацiею, для електронного 

листування в рамках сво'iх посадових обов'язкiв; 

вмiння користуватись квалiфiкованим електронним пiдписом 

(КЕП) ; 

здатнiсть використовуnати вiдкритi цифровi ресурси для 

власного професiйного розвитку 

усвiдомлення важливостi яюсного виконання сво'iх 

посадових обов'язкiв з дотриманням строкiв та встановлених 
процедур; 

усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час пiдготовки i 
прийн.яття р1шень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за 

можливi наслiдки реалiзацi'i таких рiшень; 

здатнiсть брати на себе зобов' язання, чiтко 'ix дотримуватись 
1 виконувати 

6. Доброчеснiсть таздатнiсть застосовувати принцип доброчесностi та правила 

дотримання правил етично'i поведшки державних службовцiв, розумпи 

етично'i поведiнки обмеження, встановленi законодавством, та утримуватися вiд 

'ix порушення 
7. Комунiкацiя та взаемодiя 

Вимога 

-вмiння розбудовувати партнерськi вiдносини; 

здатнiсть ефективно взаемодiяти - дослухатися, сприймати 

та викладати думку; 

вмiння публiчно виступати перед аудиторiею; 

здатнiсть переконувати шших за допомогою аргументш та 

послiдовно'i комунiкацi'i 

Професiйнi знания 

1 
Компоненти вимоги 



1. 

2. 

Знания законодавства 

Знания законодавства у 

сферiбухгалтерського 
облiку 
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Знания : 

Конституцi'i Укра'iни, 

Закону Укра'iни «Про державну службу», 

Закону Укра'iни «Про запобiгання корупцi'i» 

та iншого законодавства. 

Знания: 

Бюджетного кодексу Укра'iни; 
' Закону Укра'iни про Державний бюджет Укра'iни на 2021 

р1к; 

Закону Укра'iни «Про бухгалтерський облiк та фiнансову 

звiтнiсть в Укра'iнi»; 

Порядку вiдкриття та закриття рахункiв у нацiональнiй 

валют~ в органах Державно'i казначейсько'i служби 

Укра'iни, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 

Укра'iни вiд 22 червня 2012 №758; 
Порядку складання бюджетно'i звiтностi розпорядниками 

та одержувачами бюджетних коштiв, звiтностi фондами 

загальнообов 'язкового державного соцiального 1 
• v 

пенсшного страхування, затвердженого наказом 

Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни вiд 24.01.2012 №44; 
Порядку заповнення форм фiнансово'i звiтностi в 

державному секторi та Змiн до Нацiонального положения 

(стандарту) бухгалтерського облiку в державному секторi 

1 О 1 «Подання фiнансово'i звiтностi», затвердженого 

наказом Мiнiстерства фiнансiв Укра'iни вiд 28.02.2017 
№307; 

Плану рахункiв бухгалтерського облiку в державному 

сектор~, затвердженого наказом Мiнiстерства фiнансiв 
Укра'iни вiд 31.12.2013 №1203 


