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- сприяє техніко-технологічній модернізації галузей 
агропромислового виробництва, розвитку обласного 
ринку сільськогосподарських машин і обладнання;
- бере участь у формуванні та забезпеченні реалізації 
державної політики, спрямованої на розвиток 
агропромислового комплексу та гарантування 
продовольчої безпеки держави;
- забезпечує роботу, спрямовану на розвиток племінної 
справи у тваринництві, проведення комплексної 
оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин, 
проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, 
баранів та цапів, проведення сертифікації племінних 
(генетичних) ресурсів;
- вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє 
формуванню інфраструктури ринку з метою збуту 
виробленої тваринницької продукції, встановленню 
зовнішньоекономічних зв’язків та залученню 
інвесторів;

готує пропозиції щодо шляхів підвищення 
ефективності ведення галузей тваринництва, 
посилення їх конкурентоспроможності на 
вітчизняному та світовому ринках;
- вносить пропозиції щодо напрямів державної 
підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та 
сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів 
господарювання усіх форм власності в ринкових 
умовах;
- забезпечує виконання механізму надання державної 
підтримки, яка передбачена законодавством, 
сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм 
власності та господарювання;
- здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової 
і переробної промисловості в області, кон’юнктури 
аграрного та продовольчого ринків;
- здійснює інші повноваження, визначені законом.

Умови оплати праці Посадовий оклад -  10600 гривень, надбавка за 
вислугу років, надбавка за ранг державного 
службовця

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду

Безстроково
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Перелік інформації, 
необхідної для участі в 
конкурсі, та строк її 
подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади державної 
служби, за формою згідно з додатком 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (із змінами).
2. Резюме за формою, згідно з додатком 2і до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (зі 
змінами), в якому обов’язково зазначається така 
інформація:
прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 
реквізити документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України; 
підтвердження наявності відповідного ступеня 
вищої освіти;
підтвердження рівня вільного володіння державною 
мовою;
відомості про стаж роботи, стаж державної служби 
(за наявності), досвід роботи на відповідних 
посадах.
3. Заява, в якій особа повідомляє про те, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України 
"Про очищення влади", надає згоду на проходження 
перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно 
неї відповідно до зазначеного Закону.
Особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, може 
подати конкурсній комісії інформацію через Єдиний 
портал вакансій державної служби НАДС. 
Інформація приймається до 18 год. 15 хв. 
25 березня 2020 року

Додаткові (необов’язкові) 
документи

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням 
за формою згідно з додатком 3 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у 
конкурсі, може подавати додаткову інформацію, 
яка підтверджує відповідність встановленим 
вимогам, зокрема стосовно попередніх результатів 
тестування, досвіду роботи, професійних 
компетентностей, репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо)
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Місце, час і дата початку 
проведення оцінювання 
кандидатів

м. Рівне, майдан Просвіти, 2, 207 каб. ЗО березня 
2020 року о 10 год. 00 хв.
(Звертаємо увагу, що вимога стосовно проведення 
перевірки володіння іноземною мовою, яка є однією 
з офіційних мов Ради Європи, передбачена 
законодавством лише для категорії «А» посад 
державної служби; кандидати на зайняття вакантних 
посад державної служби категорії "Б" та 
«В» перевірку володіння іноземною мовою не 
проходять, а складають ТЕСТУВАННЯ НА 
ЗНАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА).
Учасникам конкурсу при собі необхідно мати 
паспорт громадянина України або інший документ, 
який посвідчує особу та підтверджує громадянство 
України

Прізвище, ім'я та по 
батькові, номер телефону 
та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Швед Валентина Ананіївна 
тел. (0362) 26-79-31 
agroprom@rv .gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1 . Освіта Вища освіта не нижче ступеня магістра, 
сільськогосподарського спрямування, за напрямом 
підготовки агрономія, зоотехнія, механізація

2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби 
категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах 
місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності не 
менше двох років

3. Володіння 
державною мовою

Вільне володіння державною мовою

4. Володіння 
іноземною мовою

Не потребує

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги
1 . Уміння

працювати з 
комп'ютером

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 
програмне забезпечення, використовувати офісну 
техніку
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2. Необхідні ділові 

якості
Аналіз державної політики та планування заходів з її 
реалізації, лідерські якості, вміння розподіляти 
роботу, організаторські здібності, виваженість, 
вміння визначати пріоритети, аналітичні здібності

3. Необхідні 
особистісні якості

Дисциплінованість, ініціативність та незалежність, 
відповідальність, неупередженість, порядність

4. Лідерство Мотивація до ефективної професійної діяльності, 
вміння делегувати повноваження та управляти 
результатами діяльності

Професійні знання

Вимога Компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

Знання:
1) Конституції України;
2) Законів України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
«Про місцеві державні адміністрації»; «Насіння та 
садивний матеріал»;
«Про охорону прав на сорти рослин»;
«Про карантин рослин»;
«Про державну підтримку сільського господарства 
України»;
«Про племінну справу у тваринництві»;
«Про систему інженерно-технічного забезпечення 
агропромислового комплексу України»;
Земельного Кодексу України та іншого законодавства

Заступник директора департаменту - 
начальник управління соціально- 
економічного розвитку та 
фінансового забезпечення Володимир САМСОНКЖ


