
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Головного 

управління Держпродспоживслужби 
в Одеській області 

           від “ 23 ” жовтня 2020 р. № 4317 
 

ОГОЛОШЕННЯ  
про добір на період дії карантину 

 
Назва та категорія посади, стосовно якої 
прийнято рішення про необхідність 
призначення 

головний спеціаліст відділу реєстрації 
сільськогосподарської техніки Головного 
управління Держпродспоживслужби в Одеській 
області, категорія «В». 

Посадові обов’язки  1. Забезпечує якісне та своєчасне виконання 
посадових обов’язків, завдань та доручень 
начальника відділу, або осіб, які виконують їх 
обов’язки. 
2. Відповідно до завдань та функцій відділу 
реєстрації сільськогосподарської техніки, в 
межах своїх повноважень, у сфері нагляду 
(контролю) у системі інженерно-технічного 
забезпечення агропромислового комплексу: 
- проводить експертну оцінку 
сільськогосподарської техніки під час її 
відчуження на вторинному ринку; 
- здійснює реєстрацію та облік тракторів, 
самохідних шасі, самохідних 
сільськогосподарських, дорожньо-будівельних 
і меліоративних машин, сільськогосподарської 
техніки, інших механізмів, видачу номерних 
знаків та відповідних реєстраційних 
документів на них, ведення автоматизованого 
обліку зареєстрованих тракторів, самохідних 
шасі, самохідних сільськогосподарських, 
дорожньо-будівельних і меліоративних 
машин, сільськогосподарської техніки, інших 
механізмів та систематизацію відомостей про 
їх власників з використанням Єдиного 
реєстру; 
- проводить перевірку технічного стану і 
експлуатації машин, які підлягають перевірці 
на підтвердження відповідності вимогам 
законодавства; 
- видає в установленому порядку висновки 
щодо технічного стану проданих або 
відремонтованих машин, які підлягають 
перевірці на підтвердження відповідності 
вимогам законодавства; 
- проводить технічну експертизу та експертну 
оцінку технічних засобів, що стали 
непридатними внаслідок аварії чи стихійного 
лиха, та видає відповідні документи про 
доцільність їх подальшої експлуатації; 
- перевіряє відповідність матеріально-
технічної бази та методичного забезпечення 
навчальних закладів з підготовки, 



перепідготовки і підвищення кваліфікації 
трактористів-машиністів у встановленому 
законодавством порядку, надає висновки про 
відповідність матеріально-технічної бази, 
методичного забезпечення та оснащеності 
навчального процесу для розгляду 
відповідними органами питання про 
акредитацію та видачу їм ліцензій на право 
підготовки трактористів-машиністів 
самохідних машин, приймає теоретичні і 
практичні іспити для отримання права на 
керування машинами та видає за їх 
результатами посвідчення тракториста-
машиніста; 
- проводить державний нагляд за дотриманням 
правил технічного та сервісного 
обслуговування машин, реалізації 
повнокомплектних машин, номерних вузлів і 
агрегатів; 
- проводить незалежну технічну експертизу 
для визначення причин виходу з ладу 
сільськогосподарських машин у процесі 
розгляду претензій покупців щодо якості 
зазначених машин і послуг у період 
гарантійних строків експлуатації відповідно 
до вимог Закону України “Про захист прав 
покупців сільськогосподарських машин”; 
- забезпечує у встановленому порядку 
суб’єктів господарювання, діяльність яких 
пов’язана з реалізацією машин, що підлягають 
реєстрації в Держпродспоживслужбі, 
бланками біржових угод, актів приймання-
передавання машин та номерними знаками 
“Транзит”, організовує державний контроль за 
дотриманням ними законодавства у зазначеній 
сфері; 
- проводить технічну експертизу, аналіз та 
видачу висновків про якість проданих і 
відремонтованих машин, вузлів, агрегатів та їх 
складових частин у зв’язку з розглядом 
відповідної претензії власника (користувача), 
про якість пально-мастильних матеріалів, 
якими забезпечується агропромисловий 
комплекс, про залишковий моторесурс під час 
визначення реалізаційної вартості машини, 
вузла, агрегата; 
- веде реєстр навчальних закладів, які 
здійснюють підготовку, перепідготовку і 
підвищення кваліфікації трактористів-
машиністів, та здійснює державний контроль 
за додержанням ними вимог законодавства у 
зазначеній сфері. 
3. Організовує та здійснює державний нагляд 
(контроль) в частині експлуатації та 
технічного стану машин за: 
- дотриманням вимог законодавства 
акредитованими суб’єктами господарювання, 



які проводять перевірку технічного стану та 
ідентифікацію машин; 
- виконанням законодавства у сфері захисту 
прав споживачів на придбану чи 
відремонтовану сільськогосподарську техніку 
і комплектувальні вузли та агрегати до неї; 
- дотриманням правил технічного та 
сервісного обслуговування машин; 
- технічним станом й експлуатацією машин, 
які підлягають перевірці на підтвердження 
відповідності вимогам законодавства. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 5500,00 грн., інші виплати 
відповідно до ст. 52 Закону України «Про 
державну службу», постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 
«Питання оплати праці працівників державних 
органів». 

Інформація про строковість призначення на 
посаду  

На період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до 
дня визначення суб’єктом призначення або 
керівником державної служби переможця за 
результатами конкурсного відбору відповідно до 
законодавства. 
Граничний строк перебування особи на 
зазначеній посаді державної служби становить не 
більше двох місяців після відміни карантину, 
установленого Кабінетом Міністрів України. 

Перелік інформації, необхідної для 
призначення на вакантну посаду, в тому числі 
форма, адресат та строк її подання  

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з 
призначення на вакантну посаду, подає таку 
інформацію через Єдиний портал вакансій 
державної служби: 
1. Заява із зазначенням основних мотивів щодо 
зайняття посади за формою згідно з 
додатком 1 до Порядку призначення на посади 
державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 
року № 290; 
2. Резюме за формою згідно з додатком 2 до 
Порядку призначення на посади державної 
служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2020 року № 290; 
3. 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 

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


відомостей стосовно неї відповідно до 
зазначеного Закону. 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у 
доборі з призначення на вакантну посаду, може 
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує 
відповідність встановленим в оголошенні 
вимогам, зокрема досвіду роботи, професійних 
компетентностей, репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо). 
Інформація приймається через Єдиний портал 
вакансій державної служби з 23 жовтня 2020 
року до 16 год. 30 хв. 28 жовтня 2020 року. 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону 
та адреса електронної пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію з питань проведення 
добору на вакантну посаду 

Шашоріна Юлія Олександрівна,  
тел. (048) 712-03-44,  
e-mail: kadry@odesa.consumer.gov.ua  

Вимоги відповідно до статті 19 та 20 Закону України «Про державну службу» 
1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого 

бакалавра або бакалавра 
2. Досвід роботи  не потребує 

3. Володіння державною мовою вільно 

4. Володіння іноземною мовою не потребує 
 


