
Додаток 12 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 16.01.2019 № 17-к 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади 

головний спеціаліст відділу контролю за рекламою, дотриманням 

антитютюнового законодавства та пробірного контролю управління захисту 

споживачів Головного управління Держпродспоживслужби в Сумській області 

(категорія «В») 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Здійснення контролю за розповсюдженням реклами 

та дотриманням вимог антитютюнового законодавства, 

законодавства у сфері пробірного контролю. 

2. Застосування фінансових санкцій за порушенням 

вимог чинного законодавства у вищезазначеній сфері. 

3. Навчання та сприяння навчанню та набуттю 

населенням знань у сфері пробірного контролю, 

попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів, законодавства про рекламу. 

4. Проведення семінарів, лекцій, засідань круглих столів 

з суб’єктами господарської діяльності щодо вимог  

законодавства у сфері пробірного контролю, 

попередження та зменшення вживання тютюнових 

виробів, законодавства про рекламу.   

5. Співпраця зі ЗМІ (телебачення, радіо, друковані 

засоби). 

6. Розгляді скарг, заяв громадян з питань, віднесених до 

повноважень відділу, та з інших питань, що стосуються 

захисту прав споживачів. 

7. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним 

законодавством. 

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до нормативно-правового 

акту, що регулює умови оплати праці державних 

службовців у 2019 році. Надбавка за вислугу років на 

державній службі, надбавка за ранг державного 

службовця відповідно до  

ст. 52 Закону України «Про державну службу»  

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 паспорту громадянина України; 

2.Письмова 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 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 

року № 648)), 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 на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону; 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік* 

8. У разі інвалідності – заяву за встановленою формою, 

про забезпечення в установленому порядку розумного 

пристосування(додаток 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 25.03.2016 року № 246 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 

648)). 

 Термін прийняття документів – 15 календарних днів з 

дня оприлюднення інформації про проведення 

конкурсу,  

до 1800 години 30 січня 2019 року, за адресою: м. 

Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

05 лютого 2019 року, починаючи з 1000 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 

11. 

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 

моб. 0954669176 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

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 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Освіта  Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 

в галузі «Права», «Управління та адміністрування», 

«Публічне управління та адміністрування» 

2. Якісне виконання - вміння працювати з інформацією; 



поставлених завдань - орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

- вміння вирішувати комплексні завдання. 

3. Командна робота та 

взаємодія 

- вміння працювати в команді; 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотній зв'язок. 

4. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень; 

- здатність приймати зміни та змінюватись. 

5. Особистісні 

компетенції 

- відповідальність; 

- системність і самостійність в роботі; 

- наполегливість; 

- креативність та ініціативність; 

- орієнтація на саморозвиток; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

6. Технічні вміння Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 

програмне забезпечення: рівень досвідченого 

користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет, використовувати офісну техніку  

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - 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) 

- Закон України «Про звернення громадян»; 

- Закон України «Про інформацію»; 

- Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

- Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»; 

- Закон України «Про захист прав споживачів». 

- Закон України «Про рекламу»; 

- Закон України «Про заходи щодо попередження та 

зменшення вживання тютюнових виробів і їх 

шкідливого впливу на здоров’я населення»; 

- Закон України «Про держане регулювання видобутку, 

виробництва і використання дорогоцінних металів і 

дорогоцінного каміння та контроль за операціями з 

ними»; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом Нацдержслужби 

України від 05.08.2016 року №158; 

- нормативно-правові акти, що регулюють відносини, 

пов’язані з виконанням функцій відділу, а також 

питання, що стосуються захисту прав споживачів. 

 

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  

від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 

осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088,  

з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про 



запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 

Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних 

засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування. 




