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УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії 

«В» - головного спеціаліста відділу фінансового забезпечення та 

бухгалтерського обліку Департаменту кіберполіції (міжрегіональний 

територіальний орган) Національної поліції України 
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  

 

    забезпечує ведення обліку необоротних 

активів, запасів, коштів, розрахунків та інших 

активів, власного капіталу та зобов’язань, 

доходів та витрат за прийнятою формою 

бухгалтерського обліку з додержанням єдиних 

методологічних засад бухгалтерського обліку 

та з урахуванням особливостей діяльності 

установи і технології оброблення даних; 

    здійснює повне та достовірне відображення 

інформації, що міститься у прийнятих до 

обліку первинних документах, на рахунках 

бухгалтерського обліку; 

    за погодженням керівництва, подає в 

банківські установи документи для 

перерахування коштів згідно з визначеними 

податками і платежами, а також для 

розрахунків з іншими кредиторами відповідно 

до договірних зобов’язань; 

    здійснює підготовку  даних для включення 

їх до фінансової звітності, здійснює складання 

окремих її форм, а також форм іншої 

періодичної звітності, яка ґрунтується на даних 

бухгалтерського обліку; 

    забезпечує підготовку оброблених 

документів, реєстрів і звітності для зберігання 

їх протягом встановленого терміну; 

    приймає участь у підготовці пропозицій 

щодо внесення змін до обраної облікової 

політики, удосконалення внутрішньо-

господарського  обліку та правил 

документообігу, розроблення додаткової 

системи рахунків і регістрів аналітичного 

обліку, звітності і контролю господарських 

операцій; 



     вивчає нові нормативно-методичні та 

довідкові документи з питань організації та 

ведення бухгалтерського обліку та вносить 

пропозиції щодо їх впровадження на 

підприємстві. 

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 8000 грн. 

Надбавки, доплати та премії відповідно до 

ст. 52 Закону України «Про державну службу» 

та постанови Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів» 

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 згідно додатком 2 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від  

25 березня 2016 року № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від               

25 вересня 2019 року № 844); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від  

25 березня 2016 року № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від               

25 вересня 2019 року № 844), в 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, 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 

Документи, що подаються для участі в 

конкурсі, приймаються до 18.00, 23 січня                      

2020 року, вул. Бориспільська, 19, м. Київ 

Додаткові (необов’язкові)  

документи 

заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби; 

особа, яка виявила бажання взяти участь у 

конкурсі, може подавати додаткову 

інформацію, яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно 

попередніх результатів тестування, досвіду 

роботи, професійної компетентності, репутації 

(характеристики, рекомендації, наукові 

публікації тощо) 

Місце, час і дата початку 

проведення оцінювання 

кандидатів 

     м. Київ, вул. Прорізна, 15, 2-поверх о 14.00, 

28 січня 2020 року (тестування на знання 

законодавства) 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Сиротенко Володимир Володимирович,  

(044) 374 37 27 

volodymyr.syrotenko@cybercrime.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1.  Освіта Вища ступеня не нижче молодшого бакалавра, 

бакалавра 

2.  Досвід роботи  
Не потребує 

3.  Володіння державною 

мовою 
Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1.  Уміння працювати з 

комп’ютером  

рівень впевненого користувача ПК, офісної 

техніки. Досвід роботи з офісним пакетом 

Microsoft Office (Word, Excel). Робота з 

інформаційними базами 

2.  Необхідні ділові якості 

 

аналітичні здібності, вміння розподіляти 

роботу, вміння аргументовано доводити власну 

точку зору, уміння дотримуватись 

субординації, виваженість, здатність 

концентруватись на деталях, адаптивність, 

вимогливість, оперативність, стійкість, уміння 

працювати в команді, уміння працювати в 

стресовій ситуації. 



3.  Необхідні особистісні 

якості  

відповідальність, дисциплінованість, 

порядність, чесність, тактовність, емоційна 

стабільність, комунікабельність, повага до 

інших, рішучість, неупередженість 

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) 

Закон України «Про Національну поліцію» 

Закон України «Про Державний бюджет» 

Закон України «Про бухгалтерський облік 

та фінансову звітність» 

Закон України «Про захист персональних 

даних» 

Кодекс законів про працю України 

 

3.  Інші знання, необхідні для 

виконання поставлених 

завдань 

знання нормативно-правових актів у сфері 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності  

 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

