
IВАНО-ФРАНКIВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМIНlСТРАЦIЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ФIНАНСIВ

нАкАз

вiд<<,ils1 ag 20 4!р. м. Iвано-Франкiвськ мзо

Про оголошення конкурсу на
зайняття посад державноi служби

Вiдповiдно до Закону УкраТни вiд 10.12.2015 року Nl 889-VIII "Про
державну службу" та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад

державноi служби, затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
25.03,20lб року Л! 246 (зi змiнами)

НАКАЗУЮ:
l. Оголосити конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади державноТ служби

категорll
фiнансiв
фiнансiв

кВ> - головного спецiапiста вiлдiлу доходiв управлiння доходiв,
виробничоi сфери та iнформацiйного забезпечення департаменту

Iвано-Франкiвськоi обласноТ державноТ адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити умови проведення конкурсу згiдно iз додатком l.
3. Сектору управлiння персон€rлом розмiстити вiдповiдну iнформачiю на

единому пopTaJli вакансiй державноi служби та забезпечити оприлюднення
оголошення про проведення конкурсного вiдбору на офiцiйному веб-сайтi
Iвано-Франкiвськоi облдержадмi нiстрацii.

4. Провести конкурсний вiдбiр на зiвначену вище посаду державноi
служби 05 жовтня 2021 року.

5. Контроль за виконанням цього накЕlзу зЕlJlишаю за собою.

/rl/Щирекгор департаменry Iрина МАЩЬКЕВИЧ



Щодаток 1

Наказ департаменту фiнансiв
вiд<<J|)> а 2О2lр.Nл 3О

умови
проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади

державноi служби категорi[ "В" - головного спецiалiста вiддiлу доходiв
управлiння доходiв, фiнансiв виробничоi сфери та iнформачiйного

забезпечення департаменту фiнансiв
IBa но-Фра н KiBcbKoi обласноi державноi алмiнiстрачii
(7б004, м. lBaHo-{DpaHKiBcbK, вул. Грушевського, 21)

Загальнi умови
Посадовi обов'язки - аналiтичний облiк по доходах державIrого бюджеry в

розрiзi видiв платежiв;
- пiдготовка довiдок, доповiдних записок мiсцевим
органам влади та керiвництву департаменту фiнансiв
щодо стану надходження доходiв до зведеного
бюджету по областi та в розрiзi територiальних громад;
- пiдготовка презентацiйних матерiалiв щодо виконання
дохiдноi частини мiсцевих бюджетiв областi та
обласного бюджету;
- пiдготовка проектiв матерiа_лiв на засiдання колегiй
облдержадмiнiстрачii, департаменту фiнансiв та сесiй
обласноi ради з питань що входять до компетенцii
вiддiлу;
- розгляд листiв вiд органiв виконавчоi влади, органiв
мiсцевого самоврядування, звернень громадян,
громадських об'еднань. пiдприемницьких структур,

установ i органiзачiй, що надходять у вiддiл та
пiдготовка вiдповiдних проектiв вiдповiдей згiдно з

чинним законодавством;
- пiдготовка матерiалiв для коригування iндексiв
податкоспроможностi мiсцевих бюджетiв областi у
зв'язку iз змiною мiсцезнаходження суб'ектiв
господарювання;
- забезпечення зведення даних раЙонiв та
територiальних громад областi щодо окремих питань iх
дiяльностi, пов'язаних iз виконанням доходiв мiсцевих
бюджетiв областi;
- вивчення
надходжень
областi.

шляхlв залучення
до обласного та

додаткових
мiсцевих

джерел
бюджетiв
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Умови оплати працi Посадовий оклад - 5500,00 грн., надбавки, доплати,
премii та компенсацiТ вiдповiдно до cTaTTi 52 Закону
Украiни "Про державну службу", надбавка до
посадового окладу за ранг державного службовця
вiдповiдно до постанови Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
вiд l 8.0 l ,20l 7 р. Nc 1 5 "ГIлтання оплати працi
працiвникiв державних органiв"(iз змiнами)

lнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на
посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелiк iнформацiТ,
необхiдноi для
yracTi 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
зайтrяття посад державноТ служби, затвердженого
постановою Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.20lб
року }lЪ 246 (зi змiнами);
2) резюме за формою згiдно з додатком 2l, в якому

обов'язково зазначасться така iнформацiя:
прiзвище, iм'я, по батьковi кандидата;

реквiзити док}ъ4ента. що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство Украiни ;

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоТ
освiти;

пiдтвердження рiвня вiльною володiння державною
мовою;

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi служби (за
наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних посадах;
3) зzLя ву, в якiй повiдомляс, шо до неТ не

застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення
влади)), та Еадае згоду на проходження перевiрки та на
оприлюднення вiдомостей стосовно Hei вiдповiдно до
зазначеного Закону.

Подача додаткiв до заяви не е обов'язковою;
3') копiю ffержавного сертифiката про piBeHb

володiнrrя державною мовою (витяг з ресстру
,Щержавних сертифiкатiв лро piBeHb володiння
державною мовою). що пiдтверлжус piBeHb володiння
державною мовою, визначений Нацiональною комiсiсю
зi стандартiв державноТ мови.

Особа, яка виявила бажання взяти участь у KoHKypci,
може подавати додаткову iнформацiю, яка пiдтверджуе
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вlдповlднlсть встановленим вимогам, зокрема стосовно
попереднiх результатiв тесryвання, досвiду роботи,
професiйних компетентностей, репутацii
(харакгеристики, рекомендацiТ, HayKoBi публiкацii
тощо).

На елекгроннi документи, що подаються для участi у
KoHKypci, наклада€ться квалiфiкований елекгронний
пiдпис кандидата.

!окументи приймаються до l6.00 год. O0хв.
0l жовтня 202l року.

[одатковi
(необов'язковi)
документи

Заява шrодо забезпечення розумним пристосуванням за

формою згiдно з додатком 3 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державноi служби

!,ата i час початку
проведення
тесryвання
кандидатiв,
мiсце або спосiб
проведення
тесryвання

мiсце або спосiб
проведен}ul
спiвбесiди (iз
зазначенням
елеюронноi
платформи для
комунiкацii
дистан цiйно)

05 жовтня 202l року l0:00 год. O0хв.

м. Iвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, 2l, ка6.749
(проведення тесryвання за фiзичноТ присутностi
кандидата)

м. lвано-Франкiвськ, вул. Грушевського, 2l, каб.749,
дата i час проведення будуть повiдомленi додатково
пiсля проведення тестування
(проведення спiвбесiди за фiзичноТ присутностi
кандидатiв)

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае
додаткову
iнформацiю з
питань проведення
конкурсу

Федорiв Оксана Степанiвна
(0з42) 55-19-7l,
main@ fin.if.sov.ua
(примiтка: документи для участi у KoHKypci подаються
виключно через единиЙ портал вакансiЙ державноi
служби)

Квалiфiкачiйнi вимоги

l OcBiTa Вища ocBiTa вiдповiдного професiйного
спрямування за ocBiTHbo - квалiфiкацiйним piBHeM не
нижче бакалавра, молодшого бакалавра,

2 [освiд роботи Не потребуе
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з Володiння
державною
мовою

Вiльне володiння державною мовою (наявнlсть

!,ержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою або витяг з реестру ,Щержавних
сертифiкатiв про piBeHb володiння державною
мовою, шо пiдтверджус piBeHb володiння
державною мовою, визначений Нацiональною
комiсiею зi стандартiв державноi мови).

Професiйна ком петентнiсть
Вимога компоненти вимоrи

l Професiйнi
знання

- ведення питань, пов'язаних iз виконанням планових
показникiв по доходах загального фонду мiсцевих
бюджетiв областi в розрiзi видiв платежiв та
об'сднаних територiальних громад., районiв i MicT
областi;
- участь у пiдготовцi проектiв MaTepia,riB на засiдання
колегiй обласноi державноi адмiнiстрацii,
департаменry фiнансiв та сесiй обласноi ради;- участь у розробцi проектiв нормативних та
органiзацiйно-методичних документiв;
- розгляд листiв вiд органiв виконавчоi влади,, органiв
мiсцевого самоврядування, звернення громадян,
громадських об'сднань, пiдприсмницьких структур,

установ i органiзачiй, що надходять у вiллiл та
пiдготовка за ними вiдповiдних проектiв вiдповiдей
згiдно з чинним законодавством;
- надання практичноi допомоги працiвникам низових

фiнансових органiв з питань по закрiпленiй дiлянцi
роботи;
- виконання iнших доручень керiвництва
департаменry фiнансiв, начiшьника вiддiлу.

2 технiчнi вмiння Впевнене володiння комп'ютером,
(MS Office: Wоrd, Excel, Power
iншими програмними засобами

користувач ПК
Point, Internet)

J .Щiловi якостi Аналiтичнi здiбностi, дiа.погове спiлкування
(письмове i усне), стресостiйкiсть, вимогливiсть,
оперативнiсть, навички розв'язання проблем

4 особистi якостi Вiдповiда.,rьнiсть, системнiсть i самостtйнtсть в

роботi, уважнiсть до детаJIей, наполегливiсть'
креативнiсть та iнiцiативнiсть, орiснтачiя на
саморозвиток, орiентацiя на обслуговування, вмiння
працювати в стресових ситуацiях
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Професiйнi знання
Вимога компоненти вимоги

1 Знан ня
законодавства

Конституцiя Украiни,
Закон УкраТни ,,Про державну сrryжбу";
Закон Украiни ,,Про запобiгання корупцii"';
Закон УкраТни ,,Про очищення влади";
Бюджетний кодекс УкраТни "

Щирекгор департаменту /и lрина МАЩЬКЕВИЧ


