
ЗАТВЕРДЖЕНО 

         Наказ департаменту освіти і науки 

      Закарпатської облдержадміністрації 

      09.10.2019 № 236 

 

 

                                              Умови 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної              

служби категорії „Б” – 

заступника директора департаменту – начальника управління 

фінансово-економічної, кадрової, юридичної роботи, бухгалтерського 

обліку та звітності департаменту освіти і науки  

                           Закарпатської облдержадміністрації 

 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки    1. Здійснює керівництво діяльністю 

управлінням в порядку делегованих йому 

повноважень. 

   2. Відповідає за організацію та проведення 

публічних закупівель. Є головою 

тендерного комітету департаменту. 

   3. Забезпечує  ефективне  виконання  

закріплених  напрямків  роботи  щодо  

реалізації державної бюджетної політики, 

організації бухгалтерського обліку 

господарсько-фінансової діяльності, 

дотримання правил його ведення.  

   4. Відповідає за розробку планових 

показників, проектів бюджетів районів і 

міст області у частині фінансування освіти, 

складання кошторису витрат на утримання 

апарату департаменту   та  закладів освіти 

обласного підпорядкування.  

   5. Забезпечує дотримання фінансової 

дисципліни; правильність нарахувань і 

перерахувань податків до державного і 

місцевого  бюджетів та інших платежів; 

дотримання встановлених правил 

проведення інвентаризації грошових, 

товарно-матеріальних цінностей, основних 

фондів, розрахунків і платіжних 

зобов'язань; стягнення у встановлений 

термін дебіторської та сплачення 

кредиторської заборгованості. 

   6. Бере участь у розробці проектів 

комплексних програм (розділів програм), 

аналітичних матеріалів, пропозицій, 



прогнозів розвитку освітньої галузі. 

   7. Бере участь у проведенні моніторингу 

та оцінки  результативності реалізації 

державної політики щодо окремих 

показників щорічної (рейтингової) оцінки 

соціально-економічного розвитку області у 

сфері освіти. 

Умови оплати праці   1. Посадовий оклад – 9690 грн.  

  2. Надбавка до посадового окладу за ранг 

відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 18.01.2017 № 15 

„Питання оплати праці працівників 

державних органів”. 

  3. Надбавки, доплати та премії відповідно 

до статті 52 Закону України „Про 

державну службу”. 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

  Безстроково 

Перелік інформації, 

необхідної для участі в 

конкурсі, та строк її подання 

  1. Заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади (за формою відповідно до 

додатка 2 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року 

№ 246 (зі змінами).  

  2. Резюме (за формою відповідно до 

додатка 2 Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 25 березня 2016 року 

№ 246 (зі змінами), у якому обов’язково 

зазначається така інформація: 

    прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

    реквізити документа, що посвідчує 

особу та підтверджує громадянство 

України; 

    підтвердження наявності відповідного 

ступеня вищої освіти; 

    підтвердження рівня вільного володіння 

державною мовою; 

    відомості про стаж роботи, стаж 

державної служби (за наявності), досвід 

роботи на відповідних посадах. 

  3. Заява, у 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 на 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону. 

4. Додаткова інформація (у разі наявності), 

яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно 

попередніх результатів тестування, досвіду 

роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, 

наукові публікації тощо).  

   Прийняття документів здійснюється до 

17 год. 30 хв. 28 жовтня 2019 року за 

адресою: місто Ужгород,  площа Народна, 

4, кімн. 485. 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

   Особа з інвалідністю, яка бажає взяти 

участь у конкурсі та за наявності підстав 

потребує розумового пристосування, подає 

заяву за формою згідно з додатком 3 

Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25 березня 2016 року № 246 (зі змінами).  

Місце, час і дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною мовою, 

яка є однією з офіційних мов 

Ради Європи/тестування 

4 листопада 2019 року, початок                              

о 10.00 год. за адресою: 88008, Закарпатська 

область, місто Ужгород, площа  Народна, 4,  

кімн. 475 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

 Славик Ольга Іванівна, (0312) 63 04 25,    

depon@carpathia.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги  

1   Освіта Вища, не нижче ступеня магістра 

фінансово-економічного спрямування.  

2   Досвід роботи   Досвід роботи на посадах державної 

служби категорії „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. 



4   Володіння іноземною 

мовою  

  Не потребує 

                                            Вимоги до компетентності 

           Вимога          Компоненти вимоги 

1   Лідерство Вміння обґрунтовувати власну позицію 

Досягнення кінцевих результатів. 

2   Комунікація та взаємодія Вміння працювати в команді.  

Налагодження партнерської взаємодії. 

3 Прийняття ефективних 

рішень 

Вміння вирішувати комплексні завдання. 

Встановлення цілей та пріоритетів. 

4   Технічні вміння Вміння використовувати комп’ютерне 

обладнання, програмне забезпечення та 

офісну техніку.  

5   Особисті компетенції Аналітичні здібності. 

Відповідальність.  

Дисциплінованість. 

Незалежність та ініціативність. 

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 завданням та 

змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ)  

Бюджетний кодекс України. 

Закон України „Про публічні закупівлі”. 

Закон України „Про освіту”. 

 


