
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Сумській області 
від 05.02.2020 № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» -
провідного спеціаліста відділу контролю в сфері насінництва та розсадництва 

управління фітосанітарної безпеки Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює державний нагляд (контроль) за:

- дотриманням вимог законодавства суб’єктами 
господарювання у сфері насінництва і розсадництва та 
охорони прав на сорти рослин;
- обігом насіння і садивного матеріалу суб'єктами 
насінництва та розсадництва України у відповідності з 
вимогами діючих нормативно-правових актів;
- дотриманням юридичними та фізичними особами 
вимог законодавства з охорони прав на сорти рослин у 
сфері виробництва, використання, зберігання, реалізації 
та розмноження сортів рослин;
- веденням первинного насінництва власниками 
майнових прав інтелектуальної власності та 
підтримувачами сортів рослин;
- ввезенням в Україну садивного матеріалу (насіння) 
незареєстрованих в Україні сортів рослин;
2. Здійснює державний нагляд (контроль) на етапах 
вирощування, збирання і після - збиральної обробки 
насіння і садивного матеріалу сільськогосподарських 
рослин, які підлягають сертифікації.
3. Надає методичну допомогу суб'єктам насінництва та 
розсадництва у створенні державного резервного фонду 
насіння і садивного матеріалу з високими сортовими, 
посівними та врожайними якостями та впровадженню 
досягнень науки і техніки, нових технологій і 
передового досвіду.
4. Вживає у межах повноважень, передбачених законом, 
заходів щодо усунення порушень вимог закону і 
притягнення винних у таких порушеннях осіб до 
відповідальності відповідно до закону.
5. Бере участь у підготовці та проведенні нарад, 
семінарів та інших заходів з питань здійснення 
державного нагляду (контролю) у сфері насінництва та 
розсадництва, охорони прав на сорти рослин.
6. Виконує інші функції та повноваження, передбачені 
чинним законодавством, положенням про відділ та 
посадовою інструкцією.

Умови оплати праці 1) посадовий оклад - 5100 гривень;



2) надбавка до посадового окладу за ранг - 
відповідно до постанови К абінету М іністрів 
України від 18.01.2017 №  15 «Питання оплати праці 
працівників держ авних органів»;
3) інш і надбавки, доплати та премії відповідно до 
статті 52 Закону У країни «Про держ авну службу» (у 
разі встановлення);
4) додаткові стимулю ю чі виплати у  вигляді 
надбавки за інтенсивність праці та надбавки за 
виконання особливо важливої роботи відповідно до 
Положення про застосування стимулю ю чих виплат 
державним службовцям, затвердженого постановою 
Кабінету М іністрів У країни від 18.01.2017 №  15 (у 
разі встановлення).

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік інформації, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк її 
подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 
мотивів щодо зайняття посади державної служби за 
встановленою формою (додаток 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2016 року № 246);
2. Резюме за формою, згідно з додатком 21 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2016 № 246, в якому обов’язково 
зазначається така інформація:
- прізвище, ім’я, по батькові кандидата;
- реквізити документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України;
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої 
освіти;
- підтвердження рівня вільного володіння державною 
мовою;
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 
наявності), досвід роботи на відповідних посадах;
3. 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 на 
оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону.

Також може подаватися додаткова інформація, яка 
підтверджує відповідність встановленим вимогам, 
зокрема стосовно попередніх результатів тестування, 
досвіду роботи, професійних компетентностей, 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації тощо).



Інформація подається конкурсній комісії через 
Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, 
до 18 год. 00 хв. 05 березня 2020 року.

На електронні документи, що подаються для участі у 
конкурсі, накладається кваліфікований електронний 
підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому 
проводиться конкурс, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додаткові
(необов’язкові)
документи

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим 
розумного пристосування, подає заяву про 
забезпечення в установленому порядку розумного 
пристосування за формою згідно з додатком 3 Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби

Місце, час і дата 
проведення оцінювання 
кандидатів

12 березня 2020 р., починаючи з 1000 годин, за
адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 2-й поверх, зал 
засідань.

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

Ніколенко Ольга Григорівна,
тел. 0542-77-90-20
е-таіі: зїаГЩ фзз-зиту.доу.иа

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи Без досвіду роботи
3. Володіння державною 
мовою

Вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною 
мовою

Без вимог

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Уміння працю вати з 
ком п’ютером

Володіння ком п’ю тером на рівні досвідченого 
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом 
М ісгозой О йісе (Шогй, Ехсеї, Ро^егРоїпі). Н авички 
роботи з інформаційно-пош уковими системами в 
мережі Інтернет.

2. Ділові якості 1) діалогове спілкування (письмове і усне);
2) вміння розподіляти роботу;
3) здатність концентруватись на деталях;
4) стресостійкість;
5) оперативність;
6) уміння працю вати в команді.

3. Особистісні 
компетенції

1) дисциплінованість;
2) відповідальність;
3) ініціативність;



4) порядність;
5) комунікабельність. 

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:
- Конституція України;
- Закон України «Про державну службу»;
- Закон України «Про запобігання корупції».

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

- Акти законодавства, що стосуються діяльності; Укази 
Президента України, постанови та розпорядження 
Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, 
інші нормативно-правові акти, що регулюють розвиток 
відповідної сфери економіки держави; державну 
політику з напряму діяльності відділу; основи 
державного управління; форми та методи роботи із 
засобами масової інформації; правила ділового етикету; 
правила діловодства у центральних органах виконавчої 
влади; державну мову на рівні вільного володіння; 
правила та норми охорони праці та протипожежного 
захисту
- Загальні правила етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, затвердж. наказом Нацдержслужби 
України від 05.08.2016 року №158
- Нормативно-правові акти, які регламентують 
діяльність Держпродспоживслужби.


