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УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  

головного спеціаліста внутрішнього аудиту 

(категорія «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Здійснює контроль за діяльністю Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

структурними підрозділами зі статусом 

юридичних осіб публічного права та 

комунальними підприємствами, установами та 

організаціями, які передані до сфери управління 

Солом’янської районної в місті Києві державної 

адміністрації щодо законності та достовірності 

фінансово-бюджетної звітності, правильності 

ведення бухгалтерського обліку та дотримання 

актів законодавства, планів, процедур, 

контрактів з питань збереження активів, 

інформації та управління комунальним майном. 

Надає голові адміністрації та керівникам 

структурних підрозділів об’єктивні і незалежні 

висновки та рекомендації щодо: 

функціонування системи внутрішнього 

контролю та її удосконалення; 

удосконалення системи управління, в тому 

числі аналіз виконання підрозділами 

адміністрації управлінських рішень, функцій і 

завдань відповідно до нормативно-правових 

актів і організаційно-розпорядчих документів 

адміністрації та підготовки пропозицій 

оптимізації управлінських процесів; 

запобігання фактам незаконного, 

неефективного та нерезультативного 

використання бюджетних коштів; 

запобігання виникненню помилок чи інших 

недоліків у діяльності підрозділів адміністрації; 

здійснення внутрішнього аудиту та контролю 

діяльності адміністрації та його структурних 

підрозділів з питань організації роботи, 



виконання покладених на них завдань і функцій, 

виконання вимог норм чинного законодавства. 

Проводить внутрішні аудити, забезпечує 

документування ходу та результатів внутрішніх 

аудитів, підготовку аудиторських звітів, 

висновків та рекомендацій відповідно до 

Стандартів внутрішнього аудиту. 

Здійснює  моніторинг впровадження 

аудиторських рекомендацій, наданих за 

результатами проведеного внутрішнього аудиту. 

На підставі оцінки ризиків у діяльності об’єктів 

внутрішнього аудиту визначає об’єкти і теми 

наступних внутрішніх аудитів та формує 

піврічні плани проведення внутрішніх аудитів, 

вносить до них зміни, а також забезпечує їх 

затвердження. 

Забезпечує  своєчасну підготовку звітності про 

результати діяльності до Департаменту 

внутрішнього фінансового контролю та аудиту 

виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації). 

Інформує голову адміністрації про ознаки 

шахрайства, корупційних правопорушень, 

нецільового використання бюджетних коштів, 

марнотратства, зловживання службовим 

становищем та інших порушень фінансово-

бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи 

збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття 

необхідних заходів. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 4900 грн., надбавка за ранг 

державного службовця та надбавка за вислугу 

років на державній службі - згідно чинного 

законодавства 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроковий трудовий договір 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) копію паспорта громадянина України;                   

2) письмову заяву про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів для зайняття 

посади до якої додається резюме у довільній 

формі; 3) письмову заяву, в якій повідомляється 

про те, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною третьою або четвертою 

статті 1 Закону України “Про очищення влади”, 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


та надається згода на проходження перевірки та 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону; 4) копію 

(копії) документа (документів) про освіту; 

5) посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою (у разі подання 

документів для участі у конкурсі через Єдиний 

портал вакансій державної служби НАДС 

подається копія такого  посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження 

тестування); 6) заповнену особову картку 

встановленого зразка; 7) декларацію особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий рік 

(надається у вигляді роздрукованого примірника 

заповненої декларації на офіційному веб-сайті 

НАЗК) 

Документи приймаються до 18.00 год.               

17 липня 2019 року 

Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби 

Місце, час та дата 

початку  проведення 

перевірки володіння 

іноземною мовою, яка є 

однією з офіційних мов 

Ради Європи/ 

тестування 

23 липня 2019 року о 10-00 

03020, м. Київ, просп. Повітрофлотській, 41 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

конкурсу 

Чередніченко Олена Іванівна, т. 207-09-29  

o.cherednychenko@solor.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги  

Освіта Вища, не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра 

Досвід роботи - 

Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 



Вимога Компоненти вимоги 

Ділові якості Аналітичні здібності, здатність концентруватись 

на деталях, уміння дотримуватись субординації, 

оперативність, обчислювальне мислення 

Особистісні якості Дисциплінованість, відповідальність, 

ініціативність, порядність, чесність, тактовність, 

емоційна стабільність, рішучість 

Уміння працювати з 

комп’ютером 

Досвідчений користувач Microsoft Office (Excel, 

Word), навички роботи з інформаційно-

пошуковими системами в мережі Інтернет, 

уміння використовувати офісну техніку 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

Знання законодавства  Конституція України 

Закон України «Про державну службу»   

Закон України «Про запобігання корупції» 

Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями 

та змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

Закони України: 

 «Про місцеві державні адміністрації» 

«Про захист персональних даних»  

«Про інформацію» 

«Про аудиторську діяльність» 

«Про бухгалтерський облік та фінансову 

звітність в Україні» 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 


