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УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» - 

головного спеціаліста відділу контролю у сферах захисту споживачів, реклами, 

антитютюнового законодавства Управління захисту споживачів 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки - забезпечує вирішення питань, спрямованих на 

підвищення рівня розвитку у сферах захисту споживачів, 

реклами, анти тютюнового законодавства;     

- готує  відповідні проекти рішень щодо поточних завдань 

у сфері захисту споживачів у межах повноважень; 

- здійснює роботу з документами у відповідності до 

чинного законодавства; 

- розглядає скарги, звернення, заяви громадян з питань 

захисту споживачів, реклами та антитютюнового 

законодавства та готує проекти відповідей у цих сферах; 

- здійснює заходи державного нагляду (контролю), шляхом 

безперешкодного відвідування та обстеження відповідно 

до законодавства будь-яких виробничих, торговельних та 

складських приміщень суб’єктів господарювання; 

- складає за результатами перевірок уніфікованої форми 

акти; 

- надає суб’єктам господарювання обов’язкові для 

виконання приписи про усунення виявлених порушень і 

недоліків; 

- здійснює відбір зразків для проведення експертизи 

(випробування); 

- оформляє матеріали перевірок і подає їх на розгляд 

начальнику відділу та/або начальнику Управління захисту 

споживачів;  

- здійснює контроль за дотриманням рекламодавцями, 

виробниками і розповсюджувачами  рекламами норм 

законодавства про рекламу; 

- вживає заходи щодо припинення реклами у сфері захисту 

споживачів, яка порушує вимоги  законодавства про 

рекламу;   

- виконує контрольні перевірки правильності розрахунків 

із споживачами за реалізовану продукцію у відповідності 

до чинного законодавства; 

- бере участь у розробці комплексних і річних планів 

роботи Управління захисту споживачів у межах 

повноважень; 

- аналізує показники, щоквартальні звіти та пояснювальні 

записки за напрямами роботи щодо захисту прав 
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споживачів; 

- аналізує показники, формує щоквартальні звіти та 

пояснювальні записки до звітів щодо захисту прав 

споживачів з дорогоцінних металів та дорогоцінного 

каміння, послуг; 

- фіксує процес здійснення планового (позапланового) 

заходу чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- 

та відеотехніки; 

- здійснює інші функції, необхідні для виконання 

покладених на нього обов’язків та передбачені чинним 

законодавством. 

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 – 4800,00 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) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік 

(щорічна). 

Документи приймаються до  02 травня 2018 року, за 

адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса                

Карпи, 84,  3 поверх, каб.316 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

07 травня  2018 року, тестування о 10.00 годині 

за адресою: 25006, м. Кропивницький, вул. Тараса 

Карпи, 84,  3 поверх, каб.315 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Волошина Валентина Миколаївна,  

тел. (0522) 32-26-40, 

Е-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

Загальні вимоги 
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1 Освіта Вища освіта за освітнім  ступенем молодшого бакалавра 

або бакалавра 

2 Досвід роботи Не потребує 

3 Володіння 

державною мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Професійні знання Освіта вища: товарознавчого, юридичного, економічного 

спрямування. 

2 Лідерство 1) вміння обґрунтовувати власну позицію; 

2) досягнення кінцевих результатів. 

3 Прийняття  

ефективних рішень 

1) вміння вирішувати комплексні завдання; 

2) вміння ефективно використовувати ресурси ( в тому 

числі фінансові та матеріальні). 

4 Комунікації та 

взаємодія 

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 

2) відкритість. 

5 Впровадження змін 1) реалізація плану змін; 

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією 

на них. 

6 Управління 

організацією роботи 

з персоналом 

1) організація та контроль роботи; 

2) вміння працювати в команді та керувати командою; 

3) оцінка та розвиток підлеглих. 

7 Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) орієнтування на результат; 

3) системність та самостійність у роботі. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання 

законодавства 

1. Конституція України; 

2. Закон України «Про державну службу»; 

3. Закон України «Про звернення громадян»; 

4. Закон України «Про запобігання корупції». 

2 Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із 

завданням та змістом 

роботи державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

Закони України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», «Про захист 

прав споживачів», «Про рекламу»,  «Про заходи щодо 

попередження та зменшення вживання тютюнових виробів  

і їх шкідливого впливу на здоров’я населення»,  «Про 

вилучення з обігу, переробку, утилізацію або подальше 

використання неякісної та небезпечної продукції», «Про 

житлово-комунальні послуги» та нормативні документи 

що стосуються  житлово-комунальних послуг,  

Господарський кодекс України, Цивільний кодекс та інші 

нормативно-правові та підзаконні акти, що стосуються 

захисту споживачів. 

 

 

             

              


