Додаток
до наказу Головного управління
Держпродспоживслужби
в Кіровоградській області
28 грудня 2017 року № 511
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “Б” –
начальника відділу ринкового та метрологічного нагляду
Управління захисту споживачів Головного управління
Держпродспоживслужби в Кіровоградській області
Посадові обов’язки

Загальні умови
1) Здійснення керівництва діяльністю Відділу;
2) Забезпечення виконання завдань, покладених на Відділ, а саме:
2.1) розподіл обов’язків між працівниками Відділу;
2.2) відповідальність перед керівництвом за виконання функцій
Відділу, організацію роботи, додержання правил внутрішнього
службового розпорядку працівниками Відділу:
2.3) організація та проведення своєчасного та якісного розгляду
звернень, запитів від органів виконавчої влади, громадських
об’єднань, підприємств та організацій, громадян в межах
повноважень;
2.4) забезпечення проведення ефективного документообігу,
взаємодії з громадськістю, забезпечення доступу до публічної
інформації, організації підготовки аналітичних, інформаційних,
довідкових, інших матеріалів з питань виконавської дисципліни та
питань, що належать до компетенції Відділу;
2.5) надання пропозиції начальнику Головного управління про
призначення на посади, звільнення з посад, переміщення,
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності
працівників Відділу;
2.6) координує і організовує здійснення державного нагляду
(контролю) за:
- здійснення державного нагляду (контролю) відповідно до 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», Закону України «Про метрологію та
метрологічну діяльність» та Технічних регламентів;
- підготовка проектів Рішень, реєстрація та облік Рішень про
вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів;
- підготовка проектів Рішень, реєстрація та облік Рішень про
внесення змін до рішення чи скасування рішення;
- підготовка проектів Рішень, реєстрація та облік Рішень про
знищення продукції або приведення її в інший спосіб до стану, що
виключає її використання;
- здійснення перевірок додержання вимог щодо представлення
продукції за місцем проведення ярмарку, виставки, показу чи
демонстрації в інший спосіб продукції, що не відповідає
встановленим вимогам;
- складання, реєстр та облік Приписів про негайне усунення

Умови оплати праці

порушень вимог щодо представлення продукції за місцем
проведення ярмарку, виставки, показу чи демонстрації в інший
спосіб продукції, що не відповідає встановленим вимогам;
- підготовка проектів Рішень, реєстр та облік Рішень 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;
- ведення обліку актів перевірок характеристик продукції;
- здійснення відбору зразків для проведення експертизи
(випробування);
- складання Протоколів про виявлені порушення вимог ст. 44
Закону України «Про державний ринковий нагляд», ст. 15 Закону
України «Про загальну безпечність нехарчової продукції»;
- підготовка проектів Постанов, реєстр та облік Постанов про
накладення штрафних санкцій;
- узагальнення та надання звітності в сфері державного ринкового
та метрологічного нагляду;
- організація, контроль та координація діяльності спеціалістів
відділу;
- здійснення постійного моніторингу нехарчової продукції
2.7) виконання інспекційних функцій: проведення планових,
позапланових перевірок у суб’єктів господарювання з питання
дотримання вимог законодавства про ринковий нагляд і контроль
нехарчової продукції;
2.8) вжиття у межах повноважень, передбачених законом, заходів
щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у
таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону;
2.9) вжиття заходів щодо забезпечення захисту населення від
небезпечної продукції;
2.10) організація та відбір зразків нехарчової продукції під час
здійснення ринкового нагляду для перевірки характеристик
продукції та інших необхідних досліджень (випробувань,
вимірювань);
2.11) підготовка, разом з юридичною службою, матеріалів
перевірок до правоохоронних органів для вирішення питань про
притягнення до відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки
кримінального правопорушення;
2.12) надання адміністративних послуг, в межах повноважень,
відповідно до закону;
3) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством.
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 – 4500,00 грн.
Безстрокове призначення на посаду

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду
Перелік документів,
1) копія паспорта громадянина України;
необхідних для участі в 2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних
конкурсі, та строк їх
мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається
подання
резюме у довільній формі;

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

1
2

Освіта
Досвід роботи

3

Володіння
державною
мовою

1

Вимога
Професійні чи
технічні знання

Вимога
Знання законодавства

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.*
Документи приймаються протягом до 15 год. 45 хв. 12 січня 2018
року за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84,
3 поверх, каб. 316
18 січня 2018 року
тестування о 10.00 годин
за адресою: 25006,
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, 3 поверх, каб.315
Волошина Валентина Миколаївна,
тел. (0522) 32-26-40,
E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги
Загальні вимоги
Вища, магістр
Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В"
або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій
незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність
Компоненти вимоги
Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача.
Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel,
Power Point) або з альтернативним пакетом Open Office Libre Office.
Навички роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі
Інтернет, вміння працювати з інформацією, вміння ефективно
використовувати ресурси (у тому числі фінансові і матеріальні).
Професійні знання
Компоненти вимоги
1. Конституція України.
2. Закон України ''Про державну службу''.
3. Закон України «Про звернення громадян»;
4. Закон України ''Про запобігання корупції'';
5. Кодекс законів про працю України.

Знання спеціального
законодавства, що
пов’язане із завданням
та змістом роботи
державного службовця
відповідно до
посадової інструкції

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», Закону України
«Про метрологію та метрологічну діяльність», Технічні регламенти
по видах продукції. Кодекс України про адміністративні
правопорушення;
Здійснення державного ринкового та метрологічного нагляду.
Вжиття відповідних заходів за результатами ринкового та
метрологічного нагляду.
Відповідно до посадових обов’язків володіє навиками здійснення
перевірок характеристик нехарчової продукції та з питань
метрологічного нагляду.

Заступник начальника
Головного управління

В.А. Волканов

