
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 правового 
забезпечення Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області, 
категорія «В» 

Посадові обов’язки  1. Забезпечення правовими засобами 
законності у діяльності Головного управління 
та його структурних підрозділів. 
2. Разом із структурними підрозділами 
узагальнює практику застосування 
законодавства у відповідній сфері, готує 
пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх 
на розгляд керівника органу виконавчої влади 
для вирішення питання щодо підготовки 
проектів нормативно-правових актів та інших 
документів, внесення їх в установленому 
порядку до державного органу, 
уповноваженого приймати такі акти. 
3. Розглядає проекти нормативно-правових 
актів та інших документів, які надійшли для 
погодження, з питань, що належать до 
компетенції Головного управління, та готує 
пропозиції до них. 
4. Організує роботу, пов’язану з укладанням 
договорів (контрактів), бере участь у їх 
підготовці та здійсненні заходів, спрямованих 
на виконання договірних зобов’язань, 
забезпеченні захисту майнових прав і 
законних інтересів органу виконавчої влади, а 
також погоджує проекти договорів. 
5.Здійснює заходи, спрямовані на підвищення 
рівня правових знань працівників Головного 
управління. 
6. У разі необхідності за дорученням 
керівництва представляє інтереси Головного 
управління в суді, а також в інших державних 
органах та організаціях. 
7. Аналізує матеріали, що надійшли від 
правоохоронних і контролюючих органів, 
результати позовної роботи, а також отримані 
за результатами перевірок, ревізій, 
інвентаризацій дані статистичної звітності, що 
характеризують стан дотримання законності, 
готує правові висновки за фактами виявлених 
правопорушень та бере участь в організації 
роботи з відшкодування збитків. 



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 
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 

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


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 за юридичним 
напрямом 

2. Досвід роботи  не потребує 

3. Володіння державною мовою 
вільно 

4. Володіння іноземною мовою 
не потребує 

 


