
Додаток 

до наказу Головного управління  

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській  області 

17 квітня  2018 року № 294_ 

 

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 метрологію та метрологічну 

діяльність», Закону України «Про державний ринковий 

нагляд», Закону України «Про загальну безпечність 

нехарчової продукції», Закону України «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; 

- складає та веде облік уніфікованих актів за результатами 

проведеної планової(позапланової) перевірки з 

метрологічного нагляду; 

- складає, реєструє та обліковує Повідомлення про 

проведення інспекційної повірки, у тому числі 

демонтажу/монтажу (за необхідності) засобів 

вимірювальної техніки;  

- складає, реєструє та обліковує Приписи про усунення 

порушень метрологічних вимог; 

- здійснює відбір зразків для проведення експертизи  

 



(випробування); 

- складає Протоколи про виявлені порушення вимог ст. 44 

Закону України «Про державний ринковий нагляд»; 

- готує проекти Постанов, реєстрацію та облік Постанов про 

накладення штрафних санкцій; 

- узагальнює та надає звітність в сфері метрологічного 

нагляду; 

- бере участь у розробці комплексних і річних планів 

роботи Управління захисту споживачів у межах 

повноважень; 

- 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 чиним 

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 

Строкове призначення на посаду  ( на період відпустки по 

догляду за дитиною основного працівника). 

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 2017 рік 

(щорічна). 

 

Документи приймаються до 17.00  год. 02 травня  2018 

року за адресою: 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 

Волошина Валентина Миколаївна, 

тел. (0522) 32-26-40, 

E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua 

mailto:gudpss@kr.consumer.gov.ua


питань проведення конкурсу 

 

Кваліфікаційні вимоги 

Загальні вимоги 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем  молодшого бакалавра або 

бакалавра  

2 Досвід роботи  не потребує 

3 Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність 

Вимога   Компоненти вимоги 

1 Професійні знання 1) Освіта вища юридичного, економічного,   метрологічного 

спрямування; 

2) Досвід проведення контрольно-перевірочних заходів 

суб’єктів господарювання, вміння збирати, систематизувати 

та аналізувати інформацію. 

2 Якісне виконання 

поставлених завдань 

1) вміння працювати з інформацією;  

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів;  

4) вміння вирішувати комплексні завдання;  

5) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та 

презентувати.  

3 Командна робота та 

взаємодія 

1) вміння працювати в команді;  

2) вміння ефективної координації з іншими 

3) вміння надавати зворотний зв'язок. 

4  Сприйняття змін 1) здатність приймати зміни та змінюватись;  

2) виконання плану змін та покращень.  

5 Технічні вміння 1) Володіння комп'ютером – рівень досвідченого 

користувача;                                                                                         

2) Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point);  

3) Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами 

в мережі Інтернет, 

6 Особистісні якості Відповідальність,  системність і 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 

державний ринковий нагляд і контроль нехарчової 

продукції», «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції», Технічні регламенти по видах продукції. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80

