
Додаток 4 
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби  
в Кіровоградській  області 
06 квітня 2017 року  №41 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “В” –  
провідного спеціаліста відділу карантину рослин  

управління фітосанітарної безпеки  
Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

Загальні умови 
Посадові обов’язки - реалізує державну політику у 

сферах карантину та захисту 
рослин; 
- проводить фітосанітарні 
процедури до об'єктів регулювання; 
- здійснює фітосанітарні заходи 
щодо запобігання проникненню 
регульованих шкідливих організмів 
у зони, вільні від таких 
регульованих шкідливих організмів, 
на відповідній території; 
- здійснює  державний контроль та 
нагляд, інспектування та моніторинг 
відповідної території, об'єктів 
регулювання; 
- видає фітосанітарні сертифікати, 
фітосанітарні сертифікати на 
реекспорт та карантинні 
сертифікати на рослини, продукти 
рослинного походження та інші 
об'єкти регулювання; 
- здійснює державний 
фітосанітарний контроль за 
виробництвом та обігом рослин, 
продуктів рослинного походження 
та інших об’єктів регулювання; 
- здійснює контроль за проведенням 
фумігації (знезараження) особами 
об'єктів регулювання, які 
переміщуються через державний 
кордон України та/або кордони 
карантинних зон; 
- сприяє виконанню 
загальнодержавних програм у 



сферах карантину та захисту 
рослин; 
- надає адміністративні послуги 
відповідно до чинного 
законодавства 

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 – 3352 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 2017 о 10.00 год. за адресою:  
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, спеціальність - «Захист 

рослин», «Агрономія» 
2 Знання законодавства - Конституція України, закони 

України «Про державну службу», 
«Про запобігання корупції», «Про 
захист рослин», «Про пестициди та 
агрохімікати», «Про карантин 
рослин»; 
- міжнародні та інші нормативні 
акти у сферах захисту та карантину 
рослин 

3 Професійні чи технічні знання Здійснення державного контролю за 
дотриманням карантинного режиму 
і проведенням заходів із карантину 
рослин при вирощуванні, заготівлі, 
вивезенні, ввезенні, 
транспортуванні, зберіганні, 
переробці, реалізації та 
використанні об'єктів регулювання. 
Відповідно до посадових обов’язків 
володіє навиком здійснення 
перевірок з питань карантину та 
захисту рослин.  



Вміння збирати, узагальнювати та 
аналізувати інформацію. 
Навички роботи за принципом 
"єдиного вікна" з використанням 
електронних засобів передачі 
інформації.  
Наявність водійських прав категорії 
«В». 

4 Спеціальний досвід роботи  Досвід роботи за фахом у сферах 
захисту та карантину рослин 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), 
робота в програмі 1С (конфігурація 
«Управління карантинною 
інспекцією 2.4.7.0» для платформи 
програми 1С: підприємство 8.0) 

6 Особистісні якості Врівноваженість, 
комунікабельність, 
відповідальність, аналітичні 
здібності. 

  
 


