
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Управління Держпраці  

у Тернопільській області  

від 11 квітня 2019 р. № 407 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» -  

головного державного інспектора відділу інспекційної роботи, організаційно-

аналітичного забезпечення, ринкового нагляду та надання адміністративних послуг 

Управління Держпраці у Тернопільській області  
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

 бере участь у підготовці пропозицій щодо формування 

державної політики у сферах промислової безпеки, 

охорони праці, а також з питань державного ринкового 

нагляду; 

 організовує розроблення та затвердження проектів 

секторальних планів ринкового нагляду, здійснює 

моніторинг виконання та перегляд таких планів; 

 здійнює нагляд (контроль) на ринку за об’єктами 

технічних регламентів та бере участь у підготовці 

пропозицій щодо правил і процедури ринкового нагляду 

за об’єктами технічних регламентів та інших 

нормативно-правових актів у відповідній сфері; 

 опрацьовує нормативно-технічні і методичні 

документи стосовно організації державного нагляду; 

 здійснює державний ринковий нагляд у межах сфери 

своєї відповідальності; 

 бере участь: у роботі з удосконалення системи ведення 

обліку, звітності та державної статистики з питань, що 

належать до компетенції Відділу; у навчанні державних 

інспекторів з питань застосування нормативно-правових 

актів; 

 проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з 

питань, що належать до компетенції Відділу; 

 готує довідки, інформації, проекти розпорядчих 

документів, що відносяться до компетенції Відділу; 

 здійснює розгляд звернень громадян з питань, 

пов’язаних з діяльністю Відділу та готує відповідні 

матеріали для надання відповіді заявникам; 

 здійснює у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України, моніторинг причин і кількості 

звернень споживачів (користувачів) про захист їх права 

на безпечність продукції, причин і кількості нещасних 

випадків та випадків заподіяння шкоди здоров’ю людей 

внаслідок  споживання продукції (користування нею); 

 опрацьовує службові документи з питань, що 

відносяться до компетенції Відділу; 

 готує довідки, інформації на запити правоохоронних 

органів, підприємств, установ, організацій; 

 вивчає, узагальнює, розповсюджує передовий досвід, 

досягнення науки; 

 виконує доручення, завдання начальника відділу 

інспекційної роботи, організаційно-аналітичного 

забезпечення, ринкового нагляду та надання 

адміністративних послуг. 

 



Умови оплати праці 
посадовий оклад – 5110,00 грн.,  

надбавки, премії, інші виплати відповідно до Закону 

України «Про державну службу» (із змінами). 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

Безстрокове призначення 

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 щодо 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 на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону. 

4. Копія (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 минулий рік 

(надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої 

декларації на офіційному веб-сайті НАЗК). 

 

Документи приймаються до 17 год. 00 хв. 02.05.2019 

року за адресою м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7,                    

каб. 601 

Місце, час та дата початку проведення 

конкурсу 

08 травня 2019 року о 10 год. 00 хв. 

м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 7, каб. 601 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Яциковська Ольга Ростиславівна (адміністратор) 

(0352) 52-26-99,  

sektorpersonalu.te.dsp@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, 

молодшого бакалавра.  

Галузь знань „Механічна інженерія” спеціальності 

„Прикладна механіка”, „Матеріалознавство”, „Галузеве 

машинобудування” та інші спеціальності;  

галузь знань „Електрична інженерія” спеціальності 

„Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка”, „Енергетичне машинобудування”, 

„Теплоенергетика” та інші спеціальності;  

галузь знань „Управління та адміністрування” 

спеціальності „Менеджмент”, „Маркетинг” та інші 

спеціальності. 

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  Володіння комп’ютером – рівень досвідченого 

користувача. Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 

Office (Word, Excel, Power Point). Навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі 

Інтернет. 

2. Необхідні ділові якості аналітичні здібності; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


 навички контролю; 

виваженість; 

вміння аргументовано доводити власну точку зору; 

стресостійкість; 

вимогливість; 

оперативність; 

здатність концентруватися на деталях; 

вміння працювати в команді. 

3. Необхідні особистісні якості  комунікабельність; 

дисциплінованість; 

порядність; 

відповідальність; 

чесність; 

емоційна стабільність; 

неупередженість. 

Професійні занання 

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 та 

змістом роботи державного 

службовця  відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

Закон України «Про звернення громадян»; 

Закон України «Про державний ринковий нагляд і 

контроль нехарчової продукції»; 

Закон України «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції»;  

Закон України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності»;  

Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності»;  

Закон України «Про охорону праці»; 

Положення про Державну службу України з питань 

праці; 

Технічний регламент засобів індивідуального захисту; 

Технічний регламент простих посудин високого тиску; 

Технічний регламент безпеки обладнання, що працює 

під тиском; 

Технічний регламент ліфтів і компонентів безпеки для 

ліфтів;  

Технічний регламент знаків безпеки і захисту здоров’я 

працівників;  

Технічний регламент безпеки машин; 

Порядок подання повідомлення про продукцію, яка не 

відповідає загальній вимозі щодо безпечності продукції, 

органам державного ринкового нагляду; 

Методика вжиття обмежувальних (корегувальних) 

заходів; 

Порядок здійснення контролю стану виконання рішень 

про вжиття обмежувальних (корегувальних) заходів; 

Постанова КМ України від 26.12.2011 р. №1404 «Про 

затвердження ступенів ризику видів нехарчової 

продукції та критеріїв, за якими визначається належність 

нехарчової продукції до відповідних ступенів ризику»; 

Постанова КМ України від 28.12.2016 р. № 1069 «Про 

затвердження переліку видів продукції, щодо яких 

органи державного ринкового нагляду здійснюють 

державний ринковий нагляд». 
 


