
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління Держгеокадастру у 

Тернопільській області від 05.02.2019 №58/0/7-19 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державного службовця категорії «В»  провідного спеціаліста відділу державного геодезичного нагляду  

Головного управління Держгеокадастру у Тернопільській  області 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1) проводить перевірки щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері 

топографо-геодезичної і картографічної діяльності: 

- оцінка ступеню ризику від провадження господарської діяльності та визначення періодичності 

здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) за топографо-геодезичною і 

картографічною діяльністю; 

- розробка відповідно до законодавства річних або квартальних планів проведення перевірок суб’єктів 

господарювання з оприлюдненням їх на офіційному веб-сайті Головного управління не пізніше ніж за 10 

днів до початку відповідного планового періоду; 

- підготовка розпорядчих документів щодо проведення перевірок суб’єктів господарювання; 

- проведення планових перевірок суб’єктів господарювання та позапланових перевірок на підставах, 

визначених законодавством; 

- під час проведення перевірки встановлюється дотримання сертифікованим інженером-геодезистом 

вимог законодавства; 

2) за наявності підстав для анулювання чи зупинення дії кваліфікаційного сертифіката інженера-

геодезиста, готує копії акта перевірки та необхідних матеріалів для розгляду на засіданні Кваліфікаційної 

комісії; 

3) готує проект наказу про усунення порушень, виявлених під час перевірки та контролює його 

виконання; 

4) здійснює ведення державного обліку топографо-геодезичних і картографічних робіт з метою збирання 

матеріалів, їх оброблення, зберігання та використання; 

5) здійснює державний нагляд щодо передачі суб’єктами господарювання у встановленому 

законодавством порядку одного примірника копій створених матеріалів робіт до Державного 

картографо-геодезичного фонду України; 

6) здійснює державний нагляд за наданням суб’єктами господарювання до Держгеокадастру відомостей 

про стан пунктів Державної геодезичної мережі та мереж згущення, що використовувалися для створення 

знімальних геодезичних мереж як вихідні дані; 

7) здійснює підготовку інформації щодо погодження виконання робіт в охоронних зонах геодезичних 

пунктів та знесення і перезакладення геодезичних пунктів; 

8) бере участь у межах своїх повноважень у наданні Держгеокадастру пропозицій щодо розроблення 



нормативно-технічних документів з питань геодезії, картографії, геоінформаційних систем; 

Умови оплати праці посадовий оклад –4400 грн 

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; 

надбавки та доплати відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»  

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на посаду 

на постійній основі 

Перелік документів, необхідних для участі 

в конкурсі, та строк їх подання 

11. Копія паспорта громадянина України. 

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади 

державної служби, до якої додається резюме у довільній формі. 

3. Письмова 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. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 

5.Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою; 

6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік, надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-
сайті НАЗК. 
     У разі подання документів для участі у конкурсі особисто або поштою заява, зазначена у підпункті 2 
цього пункту, пишеться власноручно або з використанням комп’ютерної техніки (із проставленням 
власноручного підпису), а заява, зазначена у підпункті 3 цього пункту, - власноручно. 
 до 16 год. 00 хв.  22 лютого 2019 року. 

Місце, час та дата початку  проведення 

конкурсу 

 м. Тернопіль, вул. Лисенка, 20а,  о 10:00     26 лютого  2019 року 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 

телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

 Попова Інна Давидівна,  тел. (0352) 52-82-06  kadry.ternopil @land.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта Вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра відповідного професійного спрямування   у 

галузі топографо-геодезичної та картографічної діяльності. 

2 Досвід роботи Без вимог до досвіду роботи  

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність 

 Вимога Компоненти вимоги 

1 
Якісне виконання поставлених 

завдань 

1. Вміння працювати з інформацією 

2. Вміння виробляти пропозиції, їх аргументувати та презентувати 

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


2 
Командна робота та взаємодія 

1. Вміння працювати в команді 

2. Вміння надавати зворотній зв’язок 

3 
Сприйняття змін 

1. Виконання плану змін та покращень 

2. Здатність приймати зміни та змінюватись 
4 

Технічні вміння 
Вміння використовувати комп”ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку. 

Вільне володіння ПК, вміння користуватись оргтехнікою, знання програм Microsoft Offis (Word, Excel, Outlook) 

5 
Особистісні компетенції 

1. Відповідальність 

2. Системність і самостійність в роботі 

3. Уважність до деталей 

4. Орієнтація на саморозвиток 

5. Вміння працювати в стресових ситуаціях 
 Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Знання: 

- Конституції України;  

- Закону України «Про державну службу»,  
- Закону України «Про запобігання корупції» 

2 Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане із 

завданнями та змістом роботи 

державного службовця до 

посадової інструкції (положення 

про структурний підрозділ) 

 Знання: 

1) Земельного кодексу України; 

2) Закону України «Про землеустрій; 

3) Закону України «Про державну експертизу землевпорядної документації»; 

4) Закону України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності»; 

5) Закону України «Про топографо-геодезичну і картографічну діяльність»; 

6) Закону України «Про оренду землі»; 

7) Закону України «Про охорону земель»; 

8) Закон України «Про відчуження земельних ділянок, інших об’єктів нерухомого майна, що на них 

розміщені, які перебувають у приватній власності, для суспільних потреб чи з мотивів суспільної 

необхідності»; 

9) Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок власникам 

земельних часток (паїв)»; 

10)  Закону України «Про мораторій на зміну цільового призначення окремих земельних ділянок 

рекреаційного призначення в містах та інших населених пунктах»; 

11) Постанова Кабінету Міністрів України від 14 січня 2015 р. №15  «Про Державну службу України з 

питань геодезії, картографії та кадастру»; 

 


