
      

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській  області 

11 квітня  2019 року № 792 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “Б” - 

завідувача сектору контролю за регульованими цінами Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

 
Загальні умови  

Посадові обов’язки  1. Здійснює керівництво діяльністю сектору. 

2. Забезпечує виконання завдань, покладених на сектор. 

3. Організовує здійснення держаного контролю за 

дотриманням місцевими органами виконавчої влади, 

територіальними органами центральних органів виконавчої 

влади, органами місцевого самоврядування, суб'єктами 

господарювання вимог щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін. 

4. Організовує здійснення у суб'єктів господарювання в 

установленому порядку планових та позапланових перевірок: 

- достовірності зазначеної у документах інформації про 

формування, встановлення та застосування державних 

регульованих цін; 

- бухгалтерських книг, звітів, кошторисів, декларацій, 

показників реєстраторів розрахункових операцій та інших 

документів незалежно від способу подання інформації, 

пов'язаних із формуванням, встановленням та застосуванням 

державних регульованих цін.  

5.Приймає рішення про застосування адміністративно-

господарських санкцій за порушення вимог щодо 

формування, встановлення та застосування державних 

регульованих цін. 

 6. Надає органам виконавчої влади, органам місцевого 

самоврядування, суб’єктам господарювання обов’язкові для 

виконання приписи про усунення порушень вимог 

законодавства щодо формування, встановлення та 

застосування державних регульованих цін.    

7. Здійснює інші повноваження, передбачені 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 – 5810,00 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 (у разі подання документів для участі у 

конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (щорічна). 

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на 

утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання.  

 

Документи приймаються до 16.00 год.  10 травня  2019 

року за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 

84,  3 поверх, каб. 316. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

15 травня  2019 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, 

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

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта Вища,ступінь вищої освіти не нижче магістра 

2 Досвід роботи  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. 

3 Володіння 

державною мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати 

з комп’ютером 

(рівень 

користувача, 

зазначити 

необхідні 

спеціалізовані 

програми, з якими 

повинна вміти 

працювати особа) 

Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача. 

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point). 

2 Необхідні ділові 1) аналітичні здібності, 
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якості 2)  діалогове спілкування,  

3) навички управління,  

4) лідерські якості,  

5) вміння розподіляти роботу.  

3 Необхідні 

особистісні якості 

1) відповідальність;  

2) ініціативність  

3) комунікабельність; 

4) дисциплінованість; 

5) неупередженість. 

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 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції 

Закони України: «Про ціни і ціноутворення», «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності"; Кодекс України про адміністративні 

правопорушення; Господарський кодекс України; 

нормативно-правові акти, що регламентують державне 

регулювання цін. 

 
 

 

 

  

  

 


