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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантног посади категорй «В»

головного спецiалiста вiддiлу реестрацй сiльськогосподарськоi технiки
Головного управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi

Посадовi обов'язки:
Заrальнi умови

1.Бере участь у:
реестрацй та облiк тракторгв, самохщних шасг,. .самохшних сшьськогосподарських, дорожньо-
будiвельних i мелiоративних машин,
сiльськогосподарськоi технiки, iнших механiзмiв,. . .видачу номерних знактв та вщповшних
ресстрашйних документiв на них, ведения
автоматизованого облiку зареестрованих. . . . .трактортв, самохщних шасг, самохщних
сiльськогосподарських, дорожньо - будiвельних i
мелiоративних машин, сiльськогосподарськоi. . . . .технгки, тнших механтзмтв та систематизацпо
вiдомостей про Ух власникiв з використанням
€диного реестру;
проведеннi технiчноi експертизи та експертноi
оцiнки технiчних засобiв, що стали непридатними
внаслiдок aвapii чи стихiйного лиха, та видае
вiдповiднi документи про доцiльнiсть ix
подальшот експлуатацй;
перевiрцi вiдповiдностi матерiально-технiчноi
бази та методичного забезпечення навчальних. . . .заклашв з шдготовки, перешдготовки 1

пiдвищення квалiфiкацiУ тракториспв-машинюпв
у встановленому законодавством порядку, надае
висновки про вiдповiднiсть матерiально-технiчноi
бази, методичного забезпечення та оснащеностi. .
навчального процесу для розгляду вщповщними
органами питания про акредитацiю та видачу Ум
лiцензiй на право пiдготовки трактористiв
машинiстiв самохiдних машин, приймае
теоретичнт 1 практичнт гспити для отримання

· права на керування машинами та видае за ix
результатами посвщчення тракториста-



машинюта;
проведеннт державного нагляду за дотриманням
правил технiчного та сервiсного обслуговування
машин, реалiзацii повнокомплектних машин,. . .номерних вузшв 1 агрегапв;
проведеннi незалежноi технiчноi експертизи для
визначення причин виходу з ладу. .сшьськогосподарських машин у процест розгляду
претензiй покупцiв щодо якостi зазначених
машин i послуг у перiод гарантiйних строкiв
експлуатацii вiдповiдно до вимог Закону Украiни
"Про захист прав покупцiв
сшьськогосподарських машин".

2.Здiйснюе видачу в установленому порядку
висновкiв щодо технiчного стану проданих або. . . . .вщремонтованих машин, яю шдлягають переырш на. . . .шдтвердження втдповшносп вимогам законодавства.
3. Бере участь у проведеннi технiчноi експертизи,. . . .аналтзт та видачт висновюв про яюсть проданих 1

вiдремонтованих машин, вузлiв, агрегатiв та ix
складових частин у зв'язку з розглядом вiдповiдноi
претензii власника (користувача), про якiсть пально
мастильних матерiалiв, якими забезпечуетъся
агропромисловий комплекс, про залишковий
моторесурс пiд час визначення реалiзацiйноi вартостi
машини, вузла, агрегата.
4. Веде реестр навчальних закладiв, якi здiйснюють
пiдготовку, перепiдготовку i пiдвищення квалiфiкацii
трактористiв-машинiстiв, та зшйснюе державний
контроль за додержанням ними вимог законодавства
у зазначенiй сферi.
5. Бере участь у здiйсненнi державного нагляду
(контролю) в частинi експлуатацii та технiчного
стану машин за:

- дотриманням , вимог законодавства
акредитованими субсктами господарювання, якi. .. проводять перевтрку технтчного стану та
iдентифiкацiю машин;

- виконанням законодавства у сферi захисту прав
споживачiв на придбану чи вiдремонтовану. . .сшьськогосподарську технгку 1 комплектувальш
вузли та агрегати до неi; . . .- дотриманням правил технгчного та сервгсного
обслуговування машин.

Умови оплати працi: Посадовий оклад 4800 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону Украiни
«Про державну службу» та постанови Кабiнету



Мiнiстрiв УкраУни вiд 18.01.2017 № 15 «Питания

Iнформацiя про строковiсть
чи безстроковiсть призначен
ня на посаду:
Перелiк документiв,
необхiдних для участi в
конкурсi, та строк Ух подания:

Дата, час i мiсце проведения
конкурсу:
Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноУ пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:

Вимога

Освiта

. . . .оплати праш прашвникгв державних органгв»

Безстрокове призначения на посаду

1. Копiя паспорта громадянина УкраУни.
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
зазначениям основних мотивiв щодо зайияття 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 проходжения
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
не] вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленот форми про результати такоУ
перевтрки,
4. Копiя (копй) документа (документiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
володтння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноважено] на виконания
функцiй держави або мiсцевого самоврядувания, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларацы особи, уповноважено: на виконання
функцзй держави або мiсцевого самоврядування, за минулий
рйс, надаеться у виглядi роздрукованого примзрника
заповнено: декларацй на офйпйному 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 6 10°0 год.
За адресою: м. Тернопiль, вул. Микулинецька, 20
Матюшева Свiтлана Петрiвна,
тел.(0352) 52-10-90,
e-mail: matysheva-s@ukr.net

Квалiфiкацiйнi вимоги

Компоненти вимоги

Вища освiта технiчного спрямувания (iнженер
механiк) за освiтнiм ступенем не нижче молодшого



бакалавра,бакалавра

Досвiд роботи Без вимог

Володiння державною мовою Вiльне володiния державною мовою

Вимоги до компетентносп

Вимога Компоненти вимоги

1. Умiння працювати з
комп'ютером

2. Необхiднi дiловi якостi

3. Необхiднi особистiснi
якоеп

Вимога
1. Знания законодавства

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

3. Професiйнi чи технiчнi
знания

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

Оперативнiсть, умiния активно слухати

Комунiкабельнiсть, дисциплiнованiсть,. . .вщповщальнють

Професiйнi знания

Компоненти вимоги
Конституцiя Украiни;
Закон Украiни "Про державну службу";
Закон Украiни "Про запобiгания корупцii"

Закон Украiни - "Про основнт засади державного
нагляду (контролю) у сферi господарськоi
дiяльностi";
Закон Украiни «Про дорожнiй рух»;
Закон Украiни «Про систему iнженерно - технiчного
забезпечения агропромислового комплексу Украiни»;
правила реестрацй та облiку машин;. .чиню нормативно-правовт акти, що регулюють
роботу Вiддiлу

досвiд ведения дiлового листувания, вмiния готувати
iнформацiйнi довiдки


