
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiния
Держпродспоживслужби в
Тернопiльськiй областi
вiд 16.07.2018 року № 106-ОД

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантвот посади категорй «Б»

завщувача сектору контролю за рекламою, дотриманиям антитютюнового
законодавства та пробiрного контролю Управлiния захисту споживачiв

Головного управлiния Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi

Загальнi умови

Посадовi обов'язки: 1. Здгйснюе керiвництво дiяльнiстю Сектору, несе. . . . .персональну втдповщальнютъ за органтзашю та
результати його дiяльностi. Розподтляе обов'язки
та завдання мiж спецiалiстами Сектору та
контролюе Ух виконання.
2. Приймае участь в проведена! спiльних перевiрок
суб'ектiв господарювания щодо дотримания вимог
Закону Украши «Про заходи щодо попереджения та
зменшения вживания тютюнових виробiв i Ух
шкiдливого впливу на здоров'я населения».
3. За результатами проведених Сектором заходгв
державного нагляду (контролю), по матерiалах
перевiрок, контролюе та забезпечуе правильнiсть
розрахунку спецiалiстами Сектору адмiнiстративно
господарських санкцiй.
4. Контролюе своечаснтстъ
оформления проектiв постанов

та правильнгсть
по справах про. .адмгнютративнт правопорушення, проекпв постанов

про накладения стягнень, передбачених ст. 20 Закону
Украши «Про заходи щодо попереджения та
зменшения вживания тютюнових виробiв i Ух
шкiдливого впливу на здоров'я населения»,
матергалзв щодо порушения законодавства про
рекламу (протоколiв про порушения законодавства
про рекламу, рццень про початок розгляду справи,
проектiв попереднiх висновкiв та iн.), проектiв
рiшень про накладения _штрафу за порушения
законодавства про рекламу.
5. Контролюе своечаснють вiдправления (вручения). . .постанов по справах про адмшютративш
правопорушення, постанов про накладения стягнень,
передбачених ст. 20 Закону Украши «Про заходи
щодо попередження та зменшения вживания



Умови оплати працi:

тютюнових виробiв i Ух шкiдливого впливу на
здоров'я населения», та рiшень про накладения
штрафу за порушения законодавства про рекламу, за
адресами осiб та господарюючих суб' екпв, щодо
яких винесено постанови.
6. Контролюе та забезпечуе своечасну передачу. .головним спешашстом сектору постанов про
накладення стягнень, передбачених ст. 20 Закону
УкраУни «Про заходи щодо попередження та
зменшения вживания тютюнових виробiв i Ух
шкiдливого впливу на здоров'я населения», рiшень
про накладения штрафу за порушения законодавства
про рекламу та рпцень щодо застосувания до
суб'ектiв господарювания у сферi реклами заходiв
реагування, разом iз матерiалами справи, до вiддiлу
правового забезпечения Головного управлiння
Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
для стягнения сум штрафiв у судовому порядку.
7. Забезпечуе контроль за виконанням постанов по
справах про адмгнгстративш правопорушення,
постанов про накладения стягнень, передбачених ст.
20 Закону УкраУни «Про заходи щодо попередження
та зменшения вживания тютюнових виробiв i Ух
шкiдливого впливу на здоров'я населения» та рiшень
про накладення штрафу за порушения законодавства
про рекламу, ~онтролюе своечаснтстъ внесения
спецiалiстом сектору до журналiв реестрацй
постанов вiдомостей про сплату штрафiв згiдно
отриманих Управлiниям квитанцiй, а також про
повiдомления органiв державно'( виконавчоУ служби.
8. Вживае всiх заходiв, в межах компетенцiУ
Управлiния, щодо захисту прав осiб, як споживачiв, у
разi порушения Ух прав у сферi реклами, пробiрного
контролю та вимог Закону УкраУни «Про заходи
щодо попередження- та зменшения вживания
тютюнових виробiв i Ух шкiдливого впливу на
здоров'я населения».
9. Узагальнюе матерiали справ про порушения
законодавства про рекламу, своечасно готуе звпи
про роботу Сектору та надае пропозицй щодо
покращения роботи.

Посадовий оклад 5400 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону УкраУни
«Про державну службу» та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв УкраУни вiд 18.01.2017 № 15 «Питания
оплати працi працiвникiв державних органiв»



Iнформацiя про строковiсть Безстрокове призначения на посаду
чи безстроковiсть призначен -
ня на посаду:

Перелiк документiв,
необхiдних для участi в
кон:курсi, та строк Ух подання:

Дата, час i мiсце проведения
конкурсу:

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електроннот пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:

Освiта

1. Копiя паспорта громадянина Украши.
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
зазначениям основних мотивiв щодо зайняття посади
державно'( служби, до якоУ додаеться резюме у
довiльнiй формi.
3. Письмова заява, в якiй особа повщомляе, що до неУ
не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статтi 1 Закону УкраУни «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
неУ вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленог форми про результати тако]
перевтрки.
4. Копiя (копй) документа (документiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
володгння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноваженоУ на виконания
функцiй держави або мiсцевого самоврядувания, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларацiя особи, уповноваженоь на виконання
функшй держави або мюцевого самоврядування, за минулий
рiк, надаеться у виглядi роздрукованого примзрника
заповнент декларацй на офщзйному веб-сайт! НАЗК

Документи приймаються до 18°0 год.
02 серпия 2018 року за адресою: м. Тернопiль,
вул. Микулинецька, 20, 2 поверх

08 серпия 2018 року о 10°0 год.
За адресою: м. Тернопшь, вул. Микулинецька, 20.
Матюшева Свiтлана Петрiвна,
тел.(0352) 52-10-90,
e-mail: matysheva-s@ukr.net

Квалiфiкацiйнi вимоги

Вища освiта економiчного або юридичного
спрямування за освггнтм ступенем не нижче
мапстра



Досвiд роботи досвiд роботи на посадах державноi' служби категорiй
«Б» чи «В» або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядування, або досвiд роботи на керiвних
посадах гпдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менше двох рокiв

Володшня державною мовою Вiльне володгння державною мовою

Вимоги до компетентносп

Вимога Компоненти вимоги

1. Умiння працювати з
комп'ютером

2. Необхiднi дiловi якостi

3. Необхiднi особистiснi
ЯКОСТl

Вимога
1. Знания законодавства

2. Знания спецiального
законодавства, що
пов'язане iз завданнями
та змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадовоi'
iнструкцii' (положения
про структурний
пiдроздiл)

Володшня комп'ютером - рiвень досвiдченого
користувача. Досвiд роботи з офiсним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

Навички контролю, навички розв'язання проблем,. .умтння працювати в командт

Емоцiйна стабiльнiсть, комунiкабельнiсть,
1Н1ЦШТИВН1СТЬ

Професiйнi знания

Компоненти вимоги
Конституцiя Украi'ни;
Закон Украi'ни "Про державну службу";
Закон Украi'ни "Про запобiгания корупцii'"

Закон Украi'ни «Про основнi засади
державного нагляду (контролю) у сферi
господарськог дiяльностi»;
Закон Украi'ни «Про захист прав споживачiв»;
Закон Украi'ни «Про звернення громадян»;
Закон Украi'ни «Про рекламу»;
Закон украi'ни «Про заходи ЩОДО

попередження та зменшення вживания
тютюнових виробiв та i'x шкiдливого впливу
для здоров'я населения»;
iншi нормативно - правовi акти у сферах
захисту споживачтв, реклами та
антитютюнового законодавства.

3. Професiйнi чи технiчнi Основи адмiнiстративноi' роботи, досвiд здiйснения
знания заходiв державного нагляду ( контролю), практика

застосування законодавства з питань захисту
споживачтв


