
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту 

патрульної поліції  

від 27.02.2020 № 397 

 

 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «В»  

головного спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та звітності 

управління фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку 

Департаменту патрульної поліції 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Ведення бухгалтерського обліку відповідно до законодавства із 

застосуванням програмних продуктів «Програмне забезпечення ведення 

бухгалтерського обліку та звітності» (клієнтська частина) та програмне 

забезпечення «МІА»; 

організація перевірки повноти та достовірності даних первинних 

документів, що застосовуються в процесі діяльності з надання платних 

послуг; 

формування Реєстрів платіжних доручень на: 

перерахування коштів до місцевих бюджетів; 

перерахування коштів до Національної поліції України; 

повернення коштів суб’єктам господарювання; 

перекидування коштів між кодами послуг. 

погодження проєктів договорів про надання платних (господарських) 

послуг; 

щомісячне складання звітності щодо надходження коштів на спеціальний 

рахунок від надання платних послуг; 

підготовка та погодження проєктів законодавчих та нормативно-

правових актів з питань, віднесених до діяльності відділу 

бухгалтерського обліку та звітності управління фінансового 

забезпечення та бухгалтерського обліку Департаменту патрульної 

поліції.  

 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 8500 грн (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16); 

надбавка до посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів»; 

надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу 

державної служби від 1 року; 

інші надбавки та доплати згідно зі статтею 52 Закону України «Про 

державну службу». 

 

 Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення. 
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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 з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246; 

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 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. 

Державні службовці Департаменту патрульної поліції, які бажають 

узяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

Документи подаються через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС. 

На електронні документи, що подаються для участі в конкурсі, 

накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. 
 

Кінцевий термін приймання документів: до 18 год 00 хв 05.03.2020. 

Додаткові (необов’язкові)  

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно 

з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби. 
 

Інформація, яка підтверджує відповідність установленим вимогам, 

зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, 

професійних компетентностей, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

Місце, час і дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

 

вул. Прорізна, 15, м. Київ (Національне агентство України з питань 

державної служби) 

15 год 00 хв 16.03.2020 (тестування на знання законодавства). 

Прізвище, ім’я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти особи, 

яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу  

 

Дунаєва Анна Володимирівна 

(093) 726 23 93 

rekrytdpp@patrol.police.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра або молодшого 

бакалавра у галузі знань «Соціальні та поведінкові науки»: 

спеціальність «Економіка» або у галузі знань «Управління та 

адміністрування»: спеціальності «Облік і оподаткування», 

«Менеджмент». 
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2. Досвід роботи Необов’язковий. 

3. Володіння 

державною мовою 

 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога 
 

Компоненти вимоги 

 

1. 
 

Ділові якості 
 

Уміння працювати в команді; 

діалогове спілкування (письмове й усне); 

аналітичні здібності; 

уважність до деталей; 

системність і самостійність у роботі; 

уміння працювати в стресових ситуаціях; 

уміння дотримуватись субординації; 

орієнтація на досягнення якісних результатів в роботі. 

2. Особистісні якості Відповідальність; 

наполегливість; 

прагнення до самовдосконалення; 

пунктуальність. 

3. Уміння працювати 

з комп’ютером 

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку. 

Упевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet). 

Уміння працювати з програмними продуктами «Програмне забезпечення 

ведення бухгалтерського обліку та звітності» та «Електронна 

інвентаризація «МІА». 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

 

1. 
 

Знання законодавства 
 

Знання: 

Конституції України; 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону 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) 

 

Знання: 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку 

платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх 

справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру 

плати за їх надання» від 04 червня 2007 року № 795; 

постанови Кабінету Міністрів України «Порядок надання підрозділами 

Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної 

служби платних послуг» від 16 жовтня 2011 року № 1098; 

наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження Порядку 

повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до державного 

та місцевого бюджетів» від 03 вересня 2013 року № 787; 

наказу Національної поліції України «Про формування шифру органу 

Національної поліції України та коду послуг» від 03 вересня 2019 року 

№ 886. 
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3. Знання, необхідні для 

виконання посадових 

обов’язків 

Знання документів, що застосовуються в процесі оформлення оплати 

при наданні адміністративних та господарських послуг; 

знання порядку повернення коштів, помилково або надміру зарахованих 

до державного та місцевих бюджетів; 

знання роботи з документами. 

 


