
ЗАТВЕРДЖЕННЯ 
Розпорядження голови 

Березнівської районної 
державної адміністрації 

24.11.2016  № 368-к 
  

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» -  головного 

спеціаліста відділу фінансово-господарського забезпечення апарату Березнівської районної 

державної адміністрації Рівненської області 

Загальні умови 
Посадові обов’язки 1.Виконує роботу з ведення бухгалтерського обліку. 

2.Нараховує заробітну плату по апарату 
райдержадміністрації та окремих структурних 
підрозділах райдержадміністрації. 

3.Складає і подає звіт за формою 1-ДФ 
до  Березнівського відділення Рівненської об'єднаної 
державної податкової інспекції Головного управління 
ДФС у Рівненській області. 

4.Відповідає за ведення персоніфікованого обліку 
працівників та подає звіт до управління Пенсійного 
фонду України  в Березнівському районі Рівненської 
області. 

5.Бере участь у складанні місячної, квартальної та 
річної звітності. 

6.Відповідає за зберігання бухгалтерських документів, 
оформляє їх відповідно до встановленого порядку  для 
передачі в архів. 

7.Забезпечує обробку,  передання, захист персональних 
даних при їх обробці відповідно до вимог Закону 
України "Про захист персональних даних" та інших 
нормативно - правових актів у сфері захисту 
персональних даних. Працює з базою персональних 
даних апарату райдержадміністрації "Бухгалтерський 
облік" 

Умови оплати праці 
посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за вислугу років, 
надбавка за ранг державного службовця, за наявності 
достатнього фонду оплати праці – премія 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

строкове призначення (на період перебування основного 

працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення 



нею трирічного віку) 

Перелік документів, необхідних для 

участі в конкурсі, та строк їх подання 

1.Копія паспорта громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста 

відділу фінансово-господарського забезпечення апарату 

райдержадміністрації 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, до якої 

додається резюме у довільній формі; 

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, 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 або 

копія довідки встановленої форми про результати такої 

перевірки; 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. 

Документи приймаються за адресою:  34600, 
Рівненська область, м.Березне, вул.Київська, 6, каб.15 
до 18 години 15 хвилин 12 грудня 2016 року 

Дата, час і місце проведення конкурсу 
15 грудня 2016 року, початок о 10 годині за адресою: 

Рівненська область, м.Березне, вул. Київська, 6 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка 

надає додаткову інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Боровець Тетяна Василівна, 

тел.(03653) 5-44-07, 

kadry@brrda.gov.ua 

  

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або 

бакалавра 

2 Досвід роботи - 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

1 Освіта фінансово-економічного спрямування 

2 Знання законодавства Конституція України; 
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Бюджетний кодекс України; 

Кодекс законів про працю України; 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

Закон України «Про державну службу»; 

Закон України «Про запобігання корупції»; 

Закон України «Про очищення влади»; 

Закон України «Про бухгалтерський облік та 
фінансову звітність в Україні»; 

Акти Президента України та Кабінету Міністрів України, накази 

Мінфіну, інші нормативно-правові акти, що регулюють бюджетні 

відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетних 

установ та порядок казначейського обслуговування 

3 Професійні чи технічні знання практика застосування чинного законодавства 
відповідно до посади 

4 Спеціальний досвід роботи - 

5 Знання сучасних 
інформаційних технологій 

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 
програмне забезпечення, використовувати офісну 
техніку 

6 Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі. 

  

  

  

Керівник апарату адміністрації                                                                  Н.Стасюк 

  

  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  голови 

Березнівської  районної 

державної  адміністрації 

24.11.2016  № 368-к 

  

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної 

служби категорії «В» - головного спеціаліста відділу ведення Державного реєстру виборців 

апарату Березнівської районної державної адміністрації Рівненської області 

Загальні умови 



Посадові обов’язки 1.Забезпечує ведення Реєстру, що передбачає 
проведення організаційно-правової підготовки та 
виконання в режимі записування таких дій: внесення 
запису про виборця до бази даних Реєстру; внесення 
змін до персональних даних Реєстру; знищення 
запису в Реєстрі з підстав та в порядку, що 
встановлені Законом України "Про Державний 
реєстр виборців" та прийнятими відповідно до нього 
актами розпорядника Реєстру; візуальний та 
автоматизований контроль повноти і коректності 
персональних даних Реєстру. 

2.Установлює на підставі відомостей про виборчу 
адресу виборця номер територіального виборчого 
округу та номер виборчої дільниці, до яких належить 
виборець. 

3.Здійснює щомісячне поновлення бази даних 
Реєстру та щорічне уточнення персональних даних 
Реєстру. 

4.Забезпечує у разі призначення виборів чи 
референдумів складення, уточнення та виготовлення 
списків виборців на виборчих дільницях відповідно 
до законодавства. 

5.Виконує функції адміністратора безпеки органу 
ведення Державного реєстру виборців відповідно до 
вимог Інструкції адміністратора безпеки органу 
ведення Державного реєстру виборців, координує 
свою роботу з відділом захисту інформації Реєстру 
Служби розпорядника Державного реєстру виборців. 

6.Забезпечує виконання нормативних, методичних та 
інструктивних документів щодо створення та 
функціонування комплексної системи захисту 
інформації  Державного реєстру виборців на рівні 
органу ведення  Державного реєстру виборців. 

7.Виконує функції оператора автоматизованої 
інформаційно-телекомунікаційної системи 
“Державний реєстр виборців”. 

8.Здійснює інші функції відповідно до 
законодавства, необхідні для виконання  покладених 
на нього завдань 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 2585 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця, за наявності 



достатнього фонду оплати праці – премія 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

Безстроково 

  

  

  

  

Перелік документів, необхідних 
для участі в конкурсі, та строк їх 
подання 

1.Копія паспорта громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів до зайняття посади головного спеціаліста 

відділу ведення Державного реєстру виборців апарату 

райдержадміністрації 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, до якої додається  резюме у 

довільній формі; 

3.Письмова заява, в якій особа повідомляє про те, 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 або копія довідки встановленої форми 

про результати такої перевірки; 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2015 рік. 

Документи приймаються за 
адресою: 34600, Рівненська область, м.Березне, 
вул.Київська, 6, каб.15 до             18 години 15 
хвилин 12 грудня 2016 року 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

15 грудня 2016 року, початок о 12 годині за адресою: 

Рівненська область, м. Березне, вул. Київська, 6 

Прізвище, ім’я по батькові, номер 
телефону та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію з питань 
проведення конкурсу 

Боровець Тетяна Василівна, 

тел.(03653) 5-44-07, 

kadry@brrda.gov.ua 
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Вимоги до професійної компетентності     

Загальні вимоги     

1 Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 

2 Досвід роботи - 

3 Володіння державною 
мовою 

вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

1 Освіта - 

2 Знання законодавства Конституція України; 
Закон України «Про державну службу»; 
Закон України «Про запобігання корупції»; 

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

Закон України «Про Державний реєстр виборців»; 

Закон України «Про місцеві вибори»; 

Закон України «Про вибори Президента України»; 

Закон України «Про вибори народних депутатів 
України»; 

Закон України «Про захист персональних даних» 

3 Професійні чи технічні знання практика застосування чинного законодавства 
відповідно до посади 

4 Спеціальний досвід роботи 

  
- 

5 Знання сучасних 
інформаційних 
технологій 

вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 
програмне забезпечення, використовувати офісну 
техніку 

6 Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) уважність до деталей; 

3) наполегливість; 

4) орієнтація на обслуговування. 
     

  

  

  

  

  

Керівник апарату адміністрації                                                               Н.Стасюк 


