
Додаток № 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській 

області від 14.06.2018 № 912-ОД 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» 

провідного спеціаліста відділу фітосанітарних заходів на кордоні 

управління фітосанітарної безпеки Головного управління 

Держпродспоживслужби в Черкаській області 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Видає фітосанітарні сертифікати, фітосанітарні 

сертифікати на реекспорт, карантинні сертифікати на 

рослини, продукти рослинного походження та інші 

об’єкти регулювання, які переміщуються через митний 

кордон України та карантинні зони; 

2. Здійснює державний контроль за: 

   - дотриманням карантинного режиму і проведенням 

заходів із карантину рослин при вирощуванні, заготівлі, 

вивезенні, ввезенні, транспортуванні, зберіганні, 

переробці, реалізації та використанні об'єктів 

регулювання; 

   - проведенням обробки і фумігації (знезараження) 

рослин, продуктів рослинного походження та інших 

об'єктів регулювання; 

   - рослинами, продуктами рослинного походження та 

іншими об’єктами регулювання, що переміщуються 

територією України, через державний кордон України та 

карантинні зони (у тому числі тих, що надходять у 

багажі, поштових відправленнях і ручній поклажі 

пасажирів); 

   - діяльністю розсадників, державних сортодільниць, 

оранжерей і теплиць, діяльність яких пов’язана з обігом 

рослин; 

   - виробництвом та обігом рослин, продуктів 

рослинного походження та інших об’єктів регулювання. 

3.  Проводить обстеження 3-км зони, прилеглої до 

пункту карантину рослин, місць зберігання об’єктів 

регулювання на виявлення регульованих шкідливих 

організмів; 

4. Складає нотифікаційні повідомлення при виявленні 

порушень фітосанітарних вимог України, Міжнародних 

стандартів з фітосанітарних заходів, допущених 

країнами-експортерами. 

Умови оплати праці відповідно до статті 52 Закону України „Про державну 

службу” та постанови Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 15 „Питання оплати праці працівників 

державних органів” 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроково 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

1.  Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява (власноручно написана) про участь 

у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 



конкурсі, та строк їх подання зайняття посади державної служби, до якої додається 

резюме у довільній формі. 

3. Письмова заява (власноручно написана), 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. Копію (копії) документа (документів) про освіту. 

5. Посвідчення 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 до 17.00, 02 липня 2018 

року 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

   05 липня 2018 року о 10:00 год. 

м. Черкаси, вул. Смілянська, 120 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

  Головний спеціаліст відділу управління персоналом 

  Чмуль Анна Вадимівна 

   тел./факс: (0472) 63-05-27  

E-mail: post@cherk-consumer.gov.ua  

Кваліфікаційні вимоги 

1. 
Освіта   Вища, ступінь не нижче бакалавра, молодшого     

   бакалавра 

2. Досвід роботи Не потребує 

3. Володіння державною 

мовою 

   Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Уміння працювати з 

комп’ютером 

Рівень користувача. Досвід роботи з офісним пакетом 

Microsoft Office . Навички роботи з інформаційно-

пошуковими системами в мережі Інтернет. 

2. 

 

    Ділові якості    Уміння працювати в команді. 

    Виваженість. 

    Оперативність. 

    Вміння розподіляти роботу. 

    Дисципліна і системність. 

3. 
Особистісні якості Комунікабельність. 

Відповідальність. 

Повага до інших.  

Дисциплінованість. 

Порядність. 

Професійні знання   

Вимога Компоненти вимоги 

1. 
Знання законодавства Знання: 

 Конституції України; 

 Закону України «Про державну службу»; 

 Закону України «Про запобігання корупції»,  

2. 
Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями 

     «Про карантин рослин», 

     «Про захист рослин», 

      «Про основні засади державного нагляду (контролю)    
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та змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

      у сфері господарської діяльності», 

       Постанова Кабінету Міністрів України «Про деякі  

       питання реалізації Закону України «Про карантин  

рослин», інші нормативно-правові акти у сфері  

карантину та  захисту рослин, 

      Кодекс України про адміністративні правопорушення  

      «Про адміністративні послуги». 

      

 
* 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. 

 

1.Вміння працювати з інформацією; 

2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

3. Вміння вирішувати комплексні завдання. 

 


