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УМОВИ  
проведення конкурсу на заняття вакантної посади  

державної служби категорії «В»  –  головний спеціаліст  
сектору реєстрації сільськогосподарської техніки 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки: -здійснення реєстрації, перереєстрації та зняття з обліку 
тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, 
інших механізмів, видачу номерних знаків та відповідних 
реєстраційних документів на них, ведення 
автоматизованого обліку зареєстрованих тракторів, 
самохідних шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних машин, 
сільськогосподарської техніки, інших механізмів та 
систематизацію відомостей про їх власників з 
використанням Єдиного реєстру; 
-- перевірка відповідності матеріально-технічної бази та 
методичного забезпечення навчальних закладів з 
підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації 
трактористів-машиністів у встановленому законодавством 
порядку, надання висновків про відповідність матеріально-
технічної бази, методичного забезпечення та оснащеності 
навчального процесу для розгляду відповідними органами 
питання про акредитацію та видача їм ліцензій на право 
підготовки трактористів-машиністів самохідних машин, 
прийняття теоретичних і практичних іспитів для 
отримання права на керування машинами та видача за їх 
результатами посвідчення тракториста-машиніста; 
веде реєстр навчальних закладів, які здійснюють 
підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації 
трактористів-машиністів, та здійснює державний контроль 
за додержанням ними вимог законодавства у зазначеній 
сфері. 

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 грн 
Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду: 

Безстроково  
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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) оригінал посвічення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою; 
6) заповнена особова картка встановленого зразка; 
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік.* 
Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 29 листопада 
2017 року за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса 
Карпи, 84, 4 поверх, каб. 402, 

Дата, час і місце проведення 
конкурсу 

04 грудня 2017 року  
тестування о 10.00 годин за адресою: 25006,  
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, 4 поверх, 
каб.418 
Загальні вимоги 

1. Освіта Вища освіта ступеня бакалавра, молодшого бакалавра  

2. Досвід роботи Без стажу роботи  

3. Володіння державною 
мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем спеціаліст (магістр)  
спеціальність: "Механізація сільського господарства", 
“Сільськогосподарські машини” або “Автомобілі і трактори”  

2 Досвід роботи Досвід роботи у сфері нагляду (контрою) у системі 
інженерно-технічного забезпечення агропромислового 
комплексу не менше двох років 

Вимоги до професійної компетентністі 

1 Якісне виконання 
поставлених завдань 

1) вміння працювати з інформацією; 
2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 
3) вміння вирішувати комплексні завдання; 
4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 
презентувати. 

2 Командна робота та 
взаємодія  

1) вміння працювати в команді; 
2) вміння ефективної координації з іншими; 
3) вміння надавати зворотний зв'язок. 

3 Технічні вміння Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача. 
Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 
Excel, Power Point) 
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4 Особистісні компетенції 1) відповідальність; 
2) системність і самостійність в роботі; 
3) уважність до деталей; 
4) наполегливість; 
5) креативність та ініціативність; 
6) орієнтація на саморозвиток; 
7) вміння працювати в стресових ситуаціях 
Професійні знання 

Знання законодавства 1. Конституція України. 
2. Закон України “Про державну службу”. 
3. Закон України “Про запобігання корупції”. 

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

Закони України “Про інженерно-технічне забезпечення”, 
“Про дорожній рух” 
«Постанова Кабінету Міністрів України від 11.11.2009 № 
1200 "Про затвердження Порядку здійснення оптової та 
роздрібної торгівлі транспортними засобами та їх 
складовими частинами, що мають ідентифікаційні номери"; 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2009 № 694 
"Про затвердження Порядку відомчої реєстрації та зняття з 
обліку тракторів, самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних і 
меліоративних машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 2 квітня 1994 р. N 
217 «Про порядок видачі посвідчень  тракториста-
машиніста»  

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  
від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, з 1 січня 2017 
року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про запобігання 
корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного 
агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного 
державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування. 

 

 


