
.Щодаток 1

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом регiона_ltьного вiддiлення
Фонду державного майна УкраiЪи по
Львiвськiй, Закарпатськiй та
волинськiй областях
вiд'!{" сLсL/-)/аl 2022 року N, О//8О

ОПИС BAKAHCII
на перiод дii военного стану

Назва та категорiя
посади, стосовно якоТ
прийнято рiшення
про необхИнiсть
пDизначення

Нача.ltьник вiддiлу фiнансово-економiчноi
бу<галтерського облiку головний бухгалтер
вiддiлення Фонду державного майна Украiни
Закарпатськiй та Волинськiй, каmеzорiя кБ>

роботи та
регiонального

по Львiвськiй,

Посадо'вi обов'язки

l. Органiзацiя роботи та здiйснення загального керiвництва
вiддiлом.

2. Забезпечення дотримання вимог нормативно - правових aKTiB

щодо: використання фiнансових, матерiальних (нематерiальних) та
iнформачiйних pecypciB пiд час прийняття та оформлення
документiв щодо проведення господарських операцiй;
iнвентаризацii необоротних активiв, матерiальних цiнностей,
грошових коштiв, документiв, розрахункiв та iнших статей балансу.

3. Забезпечення ведення бухгалтерського облiку вiдповiдно до
нацiональних положень бlхга_тlтерського облiку та iнших
нормативно - правових aKTiB щодо ведення бухга_птерського облiку.

4. Забезпечення контролю за законнiстю, свосчаснiстю та
правильнiстю оформлення документiв, дотриманням фiнансовоi
дисциплiни, нарахуванням та перерахуванням податкiв та зборiв до
державного бюджету та iнших платежiв;

5. Складання на пiдставi даних бухгалтерського облiку

фiнансовоi та бюджетноi звiтностi, а тЕжож державноi статистичноi,
зведеноi та iншоi звiтностi в порядку, встановленому
законодавством;

6. Здiйснення поточного контролю за дотриманням бюджетного
законодавства при взяттi бюджетних зобов'язань, iх реестрачiТ в
органах ,.Щержавноi квначейськоi служби та здiйсненням платежiв
вiдповiдно до взятих бюджетних зобов'язань.
7. Облiк необоротних активiв, основних засобiв.
8. Проведення iнших господарських операцiй вiдповiдно до

посадових обов'язкiв.

Умови оплати працi

l)посадовий оклад - 7500,00 грн.,
2) надбавки, доплати, премii та компенсацii вiдповiдно до cTaTTi

52 Закону Украiни кПро державну службу;
3) надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця
вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
18.01.2017 J\Ъ 15 кПитання оплати працi працiвникiв державних
органiв> (iз змiнами)

Iнформацiя про
cTDoKoBicTb На перiод дii воснного стану, установленого вiдповiдно до Закону



призначення на
посаду

УкраiЪи <Про затвердження Указу Президента УкраТни "Про
продовження строку дiТ воснного стану в YKpaTHi" та до
припинеtlня чи скасуванFIя вос}IFIого стану. iLпе не пiзнiше шести
мiсяцiв з дня його припинення чи скасування, на посади державноi
слух<би. на якi особи призначенi вiдповiдно до Закону Украiни
кПро внесення змiн до деяких законiв Украihи щодо
функцiонувЕlння державноi служби та мiсцевого с{lп{оврядув.lння у
перiод дii военного cTEtHy> вiд 12.05.2022 NЬ 2259, оголошу€ться
конкурс. Граничний строк перебування особи на посадi, на яку rT

призначено вiдповiдно до вищезазначеного Закону, становить 12

мiсяцiв з дня припинення чи скасування воеI{ного стану.

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для

призначення на
вакантну посаду, в
тому числi форма,
адресат та строк ii

подання

Особа, яка бажае взяти r{асть } лоборi з призначення на вакантну
посаду, подае резюме за формою вiдповiдно до Порядку
проведення конкурсу на зайнятгя посад державноi служби,
затвердженого постановою КМУ вiд25.0З.20lб Ns 246;
Особа, яка виявила бажання взяти участь } лоборi з призначення на
вакантну посаду, може подавати додаткову iнформацiю, яка
пiдтверлжуе вiдповiднiсть встановленим в оголошеннi вимогам,
зокрема стосовно досвiду роботи, професiйних компетентностей,
репутацii (характеристики, рекомендацii, HayKoBi публiкацii тощо).

Iнформацiя приймаеться через електронну адресу:
kadry 46@spfu.gov.ua з 2б липня до 17 год 00 хв 01 серпня
2022 року

Призначення на посаду вiдбуваеться за результатами спiвбесiди iз
претендентом.

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер

телефону та адреса
електронноi пошти

особи, яка нада€
додаткову

iнформацiю з питань
проведення добору на

вакантну посаду

Лапка Наталiя IBaHiBHa, тел. (032) 26|-62-38,
електронна адреса: kadry_46@spfu. gov.ua

Вимоги вiдповiдно до статей |9 i 20 Закону Украiни кПро державну
службу)

1. OcBiTa
В"ца ocBiTa за ocBiTHiM ступенем не нижче магiстра, за
спецiа-пьностями фiнансового або економiчного спрямування.

) Досвiд роботи

досвiд роботи на посадах державноi служби категорiй <Б> чи <в>
по забезпеченню функцiй бухгалтерськоi служби в органах
державноТ влади або в органах мiсцевого самоврядування, або

досвiд роботи на керiвних посадах по забезпеченню функцiй
бухга_птерськоi служби пiдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менше двох poKiB.

3.
Володiння
державною
мовою

Вiльне володiння державною мовою


