
чугу[вськА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

вlд

нАItАз

ЧугуТв N9 300-к.

Про оголошення та проведення конкурсу на
зайняття посади державноi служби категорii
<Б> - завiлувача сектору внутрiшнього аудиту
Чуryiвськоi районноi державноТ aлMiHicTpauii
XapKiBcbKoi областi

Вiдповiдно до статей 22,2З,25 Закону Украiни <Про лержавну
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi

службу>,
служби,

затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
201б року N9 246 (iз змiнами), постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 28 вересня 2011 року Л'9 100l к.Щеякi питання здiйснення внутрiшнього
аудиту ^rа утвореЕня пiдроздiлiв внутрiщнього аудиту> (iз змiнами),
Методичних рекомендацiй щодо окремих питань визначення спецiальних вимог
до осiб, якi претендують на зайняття посад державноi служби категорiй <Б> i
(В) та лiдготовки умов проведення конкурсу, затверджених наказом
Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби вiд 15 сiчня
2021 року J\Ъ 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44 Закону Украiни
<Про мiсцевi державнi адмiнiстрацii>,

нАкАЗУЮ:

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби
категорii <Б> - завiдувача сектору внутрiшнього аудиту Чугуrвськоi районноi
державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi.

2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <Б> - завiдувача сектору внутрiшнього аудиту Чугуiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, що додаються.

'З. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Керiвник апарату районноi
державноТ алмiнiстрачiТ Тетяна оМЕЛьчЕНко



ЗАТВЕРДЖВНО

Наказ керiвника апарату

районноi лержавноi адмiнiстрацii

Nа,?п0-+

умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноТ служби категорiТ <Б> -
завiдувача сектору внутрiшнього аудиту Чугуiвськоi районноi державноТ

алмiнiстрачiТ XapKiBcbKoT областi

Загмьнi умови
Посадовiобов'язки 1)забезпечення:

l планування, органiзацii та здiйснення на належному
l

l 
plBHl внутрtшнього аудитуi

I

| пlдготовки та своечасного поданЕя звlту про
|результати дiяльностi сектору або зведеного звiту про
|l,

|результати дiяльностi пiдроздiлiв районноi державноi
|адмlнlстрацll вlдповlдно до вимог законодавства та
l.
| 
стандартl в внутрlшнього аудитуi

| проведення монiторинry виконання (врахування)

|рекоменлачiй за результатами здiйснення
l внутрlшнього аудиту]

| складення та виконання програми забезпечення та
I

l 
пlдвишення якост1 внутрlшнього аудиту;

I

| проведення внутрlшньоl оцlнки якостl
I

|внутрtшнього аудиту вlдповlдно до вимог стандартlв
внутрiшнього аудиту;

здiйснення заходiв щодо врахування рекомендацiй,
наданих органами вищого рiвня за результатами
оцiнки функчiонування системи внутрiшнього аудиту;
2) проведення оцiнки:

ефективностi функцiонування системи
внутрiшнього контролю в районнiй державнiй
адмiнiстрацii;

ступеня виконання i досягнення цiлей, визначених у
рiчних планах районноi державноi адмiнiстрацii;

ефективностi планування i виконання бюджетних
програм та результатiв ix виконання, управлiння
бюджетними коштами;

якостi надання адмiнiстративних послуг та
виконання контрольно-наглядових функцiй, завдань,
визначених актами законодавства;

використання i збереження активiв;
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надiйностi, ефективностi та результативностi
iнформачiйних систем i технологiй;

управлiння державним майном;
правильностi ведення бухгалтерського облiку та

достовiрностi фiнансовоi i бюджетноi звiтностi
районноi державноi алмi HicTpauii;

ризикiв, якi негативно впливають на виконання
функцiй i завдань районноi державноi адмiнiстрацii,
пiдприемств, установ та органiзацiй, що на-тtежать до
сфери управлiння;
3) планування, органiзацiя та проведення внутрiшнiх
аудитi в, документування ii результатiв;
4) надання головi районноi державноi адмiнiстрацii
аудиторських звiтiв, об'ективних i незалежних
висновкiв та рекомендацiй щодо:

функчiонування системи вЕутрiшнього контролю та
ii вдосконалення;

удосконмення системи управлiння;
запобiгання фактам незаконного, неефективного та

нерезультативного використання бюджетних коштiв та
iнших активiв;

запобiгання виникненню помилок чи iцших
недолiкiв у дiяльностi районноi державноi
адмiнiстрацii та ii структурних пiдроздiлiв,
пiдприемств, установ та органiзацiй, що належать до
сфери ix управлiння;
5) коорлиначiя дiяльностi пiдроздiлiв районноi
державноi адмiнiстрацii, в межах компетенцii, а також
надання пропозицiй щодо забезпечення належноi
якостi здiйснення внутрiшнього аудиту такими
пiлроздiлами

Умови оплати працi посадовий оклад - бl00 грн, iншi виплати вiдповiдно
до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу>

Iнформацiя про
строiовiсть чи
безстроковiсть
призначення на посаду

безстроково;
для осiб, якi досягли б5-рiчного BiKy, строк
призначення встановлюеться вiдповiдно до пункту 4
частини другоi cTaTTi З4 Закону Украiни
ппро державну службу>

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для участi
в KoHKypci, та строк
iI подання

l) заява про участь у KoHKypci iз зазначенням основних
мотивiв щодо зайняття посади за формою згiдно з
додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня



J

2016 року JФ 246 (iз змiнами) (дапi - Порядок); I

2) резюме за формою згiдно з додатком 2' ло Порялку.I
в якому обов'язково зазнача€ться така iнформацiя: l

прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата; l
I

число, мiсяць, piK народження; 
I

реквiзити документа, що посвiдчуе особу Tal
пiдтверджуе громадянство Украiни; 

I

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вишоiI
освiти; 

I

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi служби|
(за HMBHocTi), досвiд роботи на вiдповiдних посадахl
згiдно з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону
Украiни <Про лержавну службу>, та iншими умовами
проведення конкурсу;
3) змва, в якiй особа повiдомля€, що до Hei не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення
влади)), та надання згоди на проходження перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до
зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заяви не е обов'язковим.
3') копiя Щержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою (витяг з реестру .Щержавних
сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою),
що пiдтверджуе piBeHb володiння державною мовою,
визначений Нацiональною комiсiсю зi стандартiв
державноl мови.

Строк подання iнформачii: до l5 год. З0 хв.
26листопада 202l року (29 каленларних днiв з дня

|оприлюднення iнформацiТ про проведення конкурсу на
|единому порталi вакансiй державноi служби|"
|Начiонального агентства Украiни з питань державноil-
| 
служои )

,Щодатковi
(необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуваЕням за

формою згiдно з додатком З до Порядку.
Iнформацiя, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно попереднiх

результатiв тестування

,Щата i час початку
проведення тестування
кандидатiв,

мiсце або спосiб

З0 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв.;

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет J\! 5, MicTo Чуryiв,



проведення тестуваIll{я.

мiсце або спосiб
розв'язання
ситуацlиних

мiсце або спосiб
проведення спiвбесillи
(iз зазначенням
електронноi пзtатформи
для комунlкацll
дистанцiйно).

Мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
з метою визначення
суб'ектом призначенI{я
або керiвником
державноТ служби
переможця

Чугуiв, Чугуiвський район, XapKiBcbKa область
(проведенrrя тестуБання за фiзичноТ присутностi
кандидатiв);

вулиця Старонiкольська, 29, кабiнет М 5, MicTo
областьЧугуТв, Чугуiвський район, XapKiBcbKa

(у разi визначення коllкурсною комiсiсю необхiдностi
розв'язання ситуаtliйних завдань, за фiзичноi
присутностi канлида,гiв);

вулиця Старон iкол ьська, 29,
ЧугуIв, Чугуiвський район,
(проведення спiвбесiди за
кандидатiв);

rtабiнет }lъ 5, MicTo
областьXapKiBcbKa

фiзичноi присутностi

l]уJIи t.lя

Чугуiв,
(проведення спiвбесiди
кандидатiв)

Сr,аронiкольська, 29, кабiнет Лs
Чугуiвський раион, XapKiBcbKa

20, MicTo
область

за фiзичноi присутностi

(пЁреможцiв1 nonnyp.1 
|

(iз зазначенням 
|

електронноi платформи 
i

лля KoMyHiKauiT l

листанчiйно) 
|

Прiзвище, iM я rа по llfir*u ll"ir* O"oopiu"u,
батьковi, номер |Telr. (05746l 2-25-60
телефонутаадреса ]e-mail:personal@chuguevrda.gov.ua
електронноi пошти
особи. яка надае 

l

додаткову iнформачiю 
|

з питань проведення 
lконкурсу 
l

Квалiфiкачiйнi вимоги

1. OcBiTa вища ocBiтa ступеI]я не нижче магiстра (спеuiалiста)
eKottoMi.l ttого або юриrlичного спрямування

2, Досвiд роботи лосвiд роботи на
<<Б> чи <В> або
само вря/lування,

посадах державноi служби категорii
лосвi,,t служби в органах мiсцевого
або лосвiд роботи на керiвних
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посадах пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно
вiл форми власностi не менше одного року

з. Володiння
державною мовою

вlльне володlння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

1. Анмiтичнi
здiбностi

здатнiсть до логiчного мислення, узаг€rльнення,
конкретизацiТ, розкладання складних питань на
складовi, видiляти головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi

2. Стратегiчне
управлiння

здатнlсть визначати напрям
плани розвитку; рiшучiсть
впровадженнi змiн

формувати вiдповiднi
та наполегливiсть у

J. Прийняття
ефективних
рiшень

здатнlсть приимати вчаснl та
aBToHoMHicTb та iнiцiативнiсть
рiшень

виваженi рiшення;
щодо пропозицiй i

4. В iдповiдальнiсть усвiдомлення рiвня вiДповiдальностi пiд час пiдготовки
та прийняття рiшень, готовностi нести вiдповiдальнiсть
за можливi наслiдки реаrriзацii таких рiшень

5. .Щоброчеснiсть здатнiсть спрямовувати власнi дii на захист публiчних
iHTepeciB, утримуватись вiд конфлiкту мiж приватними
та публiчними iнтересами, ефективно розпоряджатися
державними ресурсами

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

l ) КонститучiТ УкраiЪи;
2) Закону Украiни <Про лержавну службу>;
3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону Украiни <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaiHi>;
6) Закону Украiни <Про звернення громадян);
7) Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>

2. Знання
законодавства

у сферi

1) Бюлжетного кодексу Украiни;
2) постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
вiд 28 вересня 20ll року Na100l <,Щеякi питання
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здiЙснення внутрiшнього аудиту та утворення
пiдрозлiлiв внутрiшнього аудиту) (iз змiнами);
3) наказу MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни вiд 04 жовтня
201l року J\Ъl247 кПро затвердження Стандартiв
внутрiшнього аудиту) (iз змiнами), зареестрованого в

MiHicTepcTBi юстицii Украiни 20 жовтня 2011 року за

}ф l219l19957;
4) Кодексу етики працiвникiв пiдроздiлу внутрiшнього
аудиту, затвердженого наказом MiHicTepcTBa фiнансiв
Украiни вiд 29 вересня 20l l року Л'9 l217 та
зареестрованого у MiHicTepcTBi юстицii Украiни
17 жовтня 2011 року за Jф l l95119933 (iз змiнами)

Начальник вiддiлу управлiння
персоналом апарату районноi
державноi адмiнiстрацii й фr- Тетяна ПРядкА

uU


