
Додаток 11 
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби  
в Кіровоградській  області 
06 квітня 2017 року  №41 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “В” –  
головного спеціаліста відділу ринкового та 

 метрологічного нагляду управління захисту споживачів  
Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

Загальні умови  
Посадові обов’язки - здійснює державний нагляд (контроль) 

відповідно до Закону України «Про 
державний ринковий нагляд», Закону 
України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції», «Про основні 
засади державного нагляду (контролю) у 
сфері господарської діяльності» та 
Технічних регламентів; 
- готує проекти Рішень, реєструє та 
обліковує Рішення про вжиття 
обмежувальних (корегувальних) заходів; 
- готує проекти Рішень, реєструє та 
обліковує Рішення про внесення змін до 
рішення чи скасування рішення; 
- готує проекти Рішень, реєструє та 
обліковує Рішення про знищення 
продукції або приведення її в інший спосіб 
до стану, що виключає її використання; 
- здійснює перевірки додержання вимог 
щодо представлення продукції за місцем 
проведення ярмарку, виставки, показу чи 
демонстрації в інший спосіб продукції, що 
не відповідає встановленим вимогам; 
- складає, реєструє та обліковує Приписи 
про негайне усунення порушень вимог 
щодо представлення продукції за місцем 
проведення ярмарку, виставки, показу чи 
демонстрації в інший спосіб продукції, що 
не відповідає встановленим вимогам; 
- готує проекти Рішень, реєструє та 
обліковує Рішення про негайне 
припинення порушень вимог щодо 
представлення продукції за місцем 
проведення ярмарку, виставки, показу чи 



демонстрації в інший спосіб продукції, що 
не відповідає встановленим вимогам; 
- веде облік актів перевірок характеристик 
продукції; 
- здійснює відбір зразків для проведення 
експертизи (випробування); 
- складає Протоколи про виявлені 
порушення вимог ст. 44 Закону України 
«Про державний ринковий нагляд», ст. 15 
Закону України «Про загальну безпечність 
нехарчової продукції»; 
- готує проекти Постанов, реєстрацію та 
облік Постанов про накладення штрафних 
санкцій; 
- узагальнює та надає звітність в сфері 
державного ринкового нагляду. 

Умови оплати праці Відповідно до статей 50, 52 Закону 
України «Про державну службу» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 
18.01.2017 року №15 «Питання оплати 
праці працівників державних органів». 
Посадовий оклад –3801,00 грн. 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

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 державної служби, до якої 
додається резюме у довільній формі; 
3) письмова заява, в якій особа 
повідомляє, 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 копію довідки 
встановленої форми про результати такої 
перевірки; 
4) копія (копії) документа (документів) 
про освіту; 
5) заповнена особова картка 
встановленого зразка; 
6) електронна декларація особи, 



 
 
 

уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік. 
Термін прийняття документів: 15 
календарних днів з дня оприлюднення 
інформації про проведення конкурсу на 
офіційному сайті Національного агентства 
з питань державної служби. 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

27 квітня 2017 року. Тестування 27 квітня 
о 10.00 год. за адресою: 25006, 
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84. 

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

Кіріченко Ольга Юріївна, 
тел. (0522) 24-63-36, 
E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

1 Освіта Вища відповідно до пункту 2 частини 1 
статті 19 Закону України «Про державну 
службу» 

2 Досвід роботи  Без вимог 
3 Володіння державною 

мовою 
Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
1 Освіта Вища освіта економічного, юридичного, 

технічного спрямування, бажано наявність 
документа, що підтверджує підвищення 
кваліфікаційного рівня в області метрології 
та вимірювальної техніки 

2 Знання законодавства - Конституція України, закони України 
«Про державну службу», «Про запобігання 
корупції», «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської 
діяльності», «Про державний ринковий 
нагляд і контроль нехарчової продукції», 
«Про загальну безпечність нехарчової 
продукції», Технічні регламенти по видах 
продукції. 

3 Професійні чи технічні 
знання 

досвід проведення контрольно-
перевірочних заходів суб’єктів 
господарювання, вміння збирати, 
систематизувати та аналізувати інформацію 

4 Спеціальний досвід Бажано досвід роботи за фахом у сферах 



роботи  державного нагляду (контролю) не менше 
одного року 

5 Знання сучасних 
інформаційних технологій 

Володіння комп'ютером – рівень 
досвідченого користувача. Досвід роботи з 
офісним пакетом Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point), мережею «Internet». 

6 Особистісні якості Врівноваженість, комунікабельність, 
відповідальність, аналітичні здібності 

  
  

 


