
Додаток 4 

Затверджено наказом Київського 

обласного та по м. Києву 

управління лісового та 

мисливського господарства 

від 07.02.2018 № 7-к 
 

УМОВИ  

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби 

категорії «В» - головного спеціаліста сектору економіки та фінансів 

Київського обласного та по м. Києву управління лісового та мисливського 

господарства 
 

Загальні умови 

Посадові обов'язки 1. Приймає від підвідомчих підприємств, зводить, аналізує та 

передає в Держлісагентство фінансову звітність: “Аналіз 

надходження податків, зборів (обов’язкових платежів) до 

зведеного бюджету України”, “Інформацію про розрахунки та 

заборгованість підприємств”, “Дані про структуру дебіторської 

та кредиторської заборгованості”. 

2.На основі фінансової  звітності проводить аналіз фінансового 

стану підвідомчих підприємств. 

3.Щоквартально приймає від підвідомчих підприємств, зводить, 

аналізує та передає в Держлісагентство “Інформацію про 

основні фінансово-господарські показники підприємств”.  

4. Приймає від підвідомчих підприємств, аналізує та вносить 

фінансову, статистичну звітність та “Відомості про нерухоме 

майно”  (форма № 2 б(д) в атоматизовану систему “Юридичні 

особи” та передає в Держлісагентство. 

5. Приймає пропозиції від підвідомчих підприємств щодо 

надання благодійної допомоги та передає їх в Держлісагентство 

для отримання дозволів. 

6. Аналізує фінансово-економічний стан підвідомчих 

підприємств, готує пропозиції та розробляє пропозиції по 

покращанню господарсько-фінансової діяльності підприємств. 

7. На основі даних економічних аналізів складає довідки для 

підготовки доповідей на засідання колегій. 

8. Доводить до підвідомчих підприємств типові інструкції, 

вказівки, видані директивними органами з питань господарсько-

фінансової діяльності. 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та 

постанови КМУ від 25.01.2018 № 25 «Питання оплати праці 

працівників державних органів» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроковий 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 року 

№ 889-УІІІ “Про державну службу” та Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 

року № 246, особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подає до 

конкурсної комісії такі документи: 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів до зайняття посади державної служби (за 



формою згідно з додатком), до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3) письмову заяву, в якій 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 оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 

6) заповнену особову картку встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. 

Термін прийняття документів - 15 календарних днів з  

дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу  

на сайті Національного агентства України з питань  

державної служби з 08.02.2018 по 22.02.2018 

Місце, час  та дата проведення 

конкурсу 

З 28.02.2018 року о 10 год 00 хв 

м. Київ, вул. Святошинська, 30 

Прізвище, ім'я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Висока Оксана Петрівна,  

тел. (044) 451-20-00 

kadry@kyivlis.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта, молодший бакалавр або бакалавр, за напрямом 

підготовки «Облік і аудит» 

2 Досвід роботи - 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компонентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Лідерство - вміння обґрунтовувати власну позицію, 

- досягнення кінцевих результатів. 

2 Прийняття ефективних 

рішень 

- вміння вирішувати комплексні завдання, 

- вміння працювати з великими масивами інформації, 

- вміння працювати при багатозадачності, 

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

3 Особистісні компетенції - дисципліна та системність, 

- дипломатичність та гнучкість, 

- незалежність та ініціативність, 

- вміння працювати в стресових ситуаціях 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства 1) Конституція України;  

2) Закон України «Про державну службу»;  

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

2 Знання спеціального 

законодавства, пов’язане із 

завданнями та змістом 

роботи державного 

Закон України «Про організацію бухгалтерського обліку в 

Україні»; Інструкція з проведення аудиту на підприємствах, в 

установах, організаціях системи державного агентства лісових 

ресурсів України; Нормативні документи з питань обліку та 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про структурний 

підрозділ) 

звітності. 

 


