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УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “Б” заступника 

начальника управління – начальника відділу бюджетного планування 
Фінансового управління Міністерства у справах ветеранів, тимчасово 

окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Здійснює керівництво діяльністю Відділу, забезпечує 
виконання завдань, покладених на Відділ бюджетного 
планування. 

Бере участь у межах своєї компетенції в узагальненні 
практики застосування законодавства, у підготовці 
пропозицій щодо вдосконалення законодавчих актів, 
актів Президента України, Кабінету Міністрів 
України, нормативно-правових актів міністерств. 

Розробляє проекти нормативно-правових актів, 
наказів Мінветеранів, що відносяться до повноважень 
Відділу, опрацьовує у межах своєї компетенції 
проекти нормативно-правових актів, розроблених 
іншими центральними органами виконавчої влади, які 
надійшли на погодження. 

Бере участь у підготовці і поданні на затвердження 
до Міністерства фінансів пропозицій для формування 
річного розпису бюджету та помісячного розпису 
асигнувань загального та спеціального фондів 
державного бюджету. 

Бере участь у підготовці та формуванні розподілів 
показників зведених кошторисів, зведених планів 
асигнувань загального фонду державного бюджету (за 
винятком надання кредитів з державного бюджету), 
зведених планів надання кредитів із загального фонду 
держаного бюджету, зведених планів спеціального 
фонду державного бюджету (за винятком власних 
надходжень бюджетних установ та відповідних 
видатків), зведених показників спеціального фонду та 
реєстрів змін до них, розподілів показників зведених 
планів використання бюджетних коштів і зведених 



помісячних планів використання бюджетних коштів. 
Розглядає пропозиції та обґрунтування структурних 

підрозділів Мінветеранів щодо змін до переліку 
бюджетних програм, розподілу орієнтовних граничних 
показників видатків, показників досягнення цілей 
державної політики у сфері діяльності Мінветеранів, 
організовує підготовку та забезпечує подання 
пропозицій Мінветеранів до Бюджетної декларації на 
середньостроковий період. 

Організовує роботу зі складання бюджетного запиту 
Мінветеранів, здійснює перевірку обґрунтованості 
визначення потреби в межах доведених граничних 
обсягів видатків, додаткової потреби та правильності 
розрахунків, наданих структурними підрозділами, 
відповідальними за формування і виконання 
бюджетних програм Мінветеранів, забезпечує 
своєчасність подання бюджетного запиту 
Міністерству фінансів. 

Узагальнює подані структурними підрозділами 
Мінветеранів, відповідальними за формування і 
виконання бюджетних програм, а також установами і 
організаціями, що належать до сфери управління 
Мінветеранів, пропозиції щодо здійснення капітальних 
видатків за рахунок коштів державного бюджету та у 
разі потреби подає їх Міністерству фінансів.  

Забезпечує супроводження пропозицій до Бюджетної 
декларації, бюджетного запиту Мінветеранів та 
проекту державного бюджету в Міністерстві фінансів, 
Кабінеті Міністрів України і комітетах Верховної Ради 
України, готує відповідно до компетенції необхідні 
матеріали, довідки та пропозиції для керівників 
міністерства з питань планування та виконання 
бюджету. 

Бере участь у межах своєї компетенції в розробці 
плану діяльності Мінветеранів на середньостроковий 
період з урахуванням Бюджетної декларації, закону 
про Державний бюджет України, прогнозних та 
програмних документів економічного і соціального 
розвитку. 

  У межах своєї компетенції бере участь у розробці 
проектів порядків (механізмів) використання коштів 
державного бюджету, передбачених на виконання 
бюджетних програм Мінветеранів. 

Перевіряє подані установами та організаціями, що 
належать до сфери управління Мінветеранів, 



розрахунки до кошторисів та планів використання 
коштів. 

Готує спільно зі структурними підрозділами 
Мінветеранів, відповідальними за формування і 
виконання бюджетних програм, пропозиції щодо 
управління бюджетними коштами у межах 
встановлених бюджетних повноважень, забезпечує 
ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію 
роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого 
рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі в межах своєї компетенції.  

Бере участь в роботі, пов’язаній з підготовкою та 
укладенням договорів (контрактів), здійсненні в межах 
компетенції заходів, спрямованих на виконання 
договірних зобов’язань, забезпеченні захисту 
майнових прав і законних інтересів Мінветеранів з 
дотриманням бюджетного законодавства, а також 
погоджує (візує) проекти договорів в частині наявності 
бюджетних призначень. 

Здійснює в межах своєї компетенції внутрішній 
контроль в процесі бюджетного планування. 

Забезпечує складання та подання фінансової і 
бюджетної звітності у порядку, встановленому 
законодавством. 

Організовує розміщення інформації про бюджет 
відповідно до законодавства та Бюджетного Кодексу.  

 За дорученням начальника Управління розглядає 
звернення громадян, звернення та запити народних 
депутатів України з питань, що належать до 
компетенції Відділу. 

Умови оплати праці 

посадовий оклад – 13320 грн; 
надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52 
Закону України “Про державну службу” та постанови 
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року   
№ 15 “Питання оплати працівників державних 
органів” (зі змінами)) 

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на 
посаду 

безстроково 

Перелік інформації, 
необхідної для участі 

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів для зайняття посади державної 



в конкурсі, та строк їх 
подання 

служби, 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 (зі 
змінами). 
2. Резюме за формою, згідно з додатком 2¹ до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року 
№ 246 (зі змінами), в якому обов’язково зазначається 
така інформація: 
прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 
реквізити документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України; 
підтвердження наявності відповідного ступеня вищої 
освіти; 
підтвердження рівня вільного володіння державною 
мовою; 
відомості про стаж роботи, стаж державної служби 
(за наявності), досвід роботи на відповідних посадах. 
3. 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 на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.  
 

На електронні документи, що подаються для участі у 
конкурсі, накладається кваліфікований електронний 
підпис кандидата. 

 

Державні службовці державного органу, в якому 
проводиться конкурс, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі. 
 

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може 
подати конкурсній комісії інформацію: 

- через Єдиний портал вакансій державної 
служби за посиланням https://career.gov.ua/; 

- особисто або надіслати її поштою за адресою: 
м. Київ, провулок Музейний, буд. 12, 01001. 

 

Інформація, необхідна для участі в конкурсі 
приймається до 18 год. 00 хв. 17 грудня 2019 року. 

Додаткові 
(необов’язкові 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням 
за формою згідно з додатком 3 до Порядку 



документи) проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 (зі 
змінами). 
 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, 
може подавати додаткову інформацію, яка 
підтверджує відповідність встановленим вимогам, 
зокрема стосовно попередніх результатів тестування, 
досвіду роботи, професійних компетентностей, 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації тощо). 

Місце, час і дата 
початку проведення 
оцінювання 
кандидатів 

Центр оцінювання кандидатів на зайняття посад 
державної служби, адреса: м. Київ, вул. Прорізна, 15, 
01601 (2 поверх) 
о 14:00 23 грудня 2019 року   
(тестування на знання законодавства) 
Учасникам конкурсу при собі необхідно мати 
паспорт громадянина України або інший документ, 
який посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України 

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

Ілюто Ірина Олександрівна 
Кравченко Галина Олександрівна 
(044) 281-08-35 
e-mail: career@mva.gov.ua 
 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта 

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. 
У разі коли особа, яка претендує на зайняття посади 
державної служби категорії “Б”, здобула вищу освіту 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста 
(повну вищу освіту) відповідно до підпункту 2 
пункту 2 розділу XV “Прикінцеві та перехідні 
положення” Закону України “Про вищу освіту”, така 
освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня 
магістра 

2 Досвід роботи 

Досвід роботи на посадах державної служби 
категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах 
місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 



3 
Володіння 
державною мовою 

Вільне володіння державною мовою 

4 
Володіння 
іноземною мовою 

Не потребує 

Вимоги до компетентності 
 Вимога Компоненти вимоги 

1 
Необхідні ділові 
якості 

Аналітичні здібності,  вміння готувати доповіді, 
аналітичні матеріали, готувати пропозиції для 
вирішення проблемних питань, ділове спілкування, 
робота з людьми. 

2 
Необхідні 
особистісні якості 

Вміння організовувати виконання зазначеної роботи 
підлеглими фахівцями, організованість, 
наполегливість у виконанні поставленої задачі, 
пунктуальність, відповідальність, цілеспрямованість, 
комунікабельність,  вміння працювати в команді,  
аналізування та логічно мислити. 

3 

Уміння працювати з 
комп’ютером (рівень 
користувача, 
зазначити необхідні 
спеціалізовані 
програми, з якими 
повинна вміти 
працювати особа) 

Досвідчений користувач ПК, володіння стандартними 
(пакет MS Office, Outlook, Google Chrome, Acrobat 
Reader  або аналогічні), спеціальними комп'ютерними 
програмами та офісною технікою. Уміння створювати 
слайди для презентацій. 

Професійні знання 
 Вимога Компоненти вимоги 

1 
Знання 
законодавства 

1) Конституція України; 
2) Закон України “Про державну службу”; 
3) Закон України “Про запобігання корупції” 

2 

Знання спеціального 
законодавства,  що 
пов’язане із 
завданнями та 
змістом роботи 
державного 
службовця 
відповідно до 
посадової інструкції 
(положення про 
структурний 
підрозділ) 

1) Бюджетний кодекс; 
2) Закон України “Про статус ветеранів війни,  
гарантії їх соціального захисту”; 
3) Постанова Кабінету Міністрів України                 
від 28 лютого 2002 року № 228 “Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, затвердження та 
основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ”; 
4) Постанова Кабінету Міністрів України                 
від 12 липня 2017 року № 497 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення заходів із 
психологічної реабілітації постраждалих учасників 
Революції Гідності, учасників антитерористичної 



операції та осіб, які здійснювали заходи із 
забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 
стримування збройної агресії Російської Федерації у 
Донецькій та Луганській областях”(зі змінами); 
5) Постанова Кабінету Міністрів України                      
від 31 березня 2015 року № 200 “Про затвердження 
Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті на забезпечення постраждалих 
учасників Революції Гідності, учасників 
антитерористичної операції та осіб, які здійснювали 
заходи із забезпечення національної безпеки і 
оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях санаторно-курортним лікуванням” (зі 
змінами). 

 
 
  
 
 


