
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Г оловного управління 
Держпродспоживслужби в
Полтавській області 
від 07.08.2018р . № 1719-ОД

УМОВИ
проведення конкурсу

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б»
заступник начальника управління - начальник 

відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Решетилівського районного управління 

Еоловного управління Держпродспоживслужби в Полтавській області

Посадові обов’язки:

Умови оплати праці:

Загальні умови

1.Забезпечує виконання заходів: дерясавного
ветеринарно-санітарного контролю і нагляду за 
безпечністю та окремими показниками якості 
харчових продуктів; завдань щодо реалізації 
державної політики у сфері санітарного та 
епідеміологічного благополуччя населення на 
території Решетилівського району.
2. Організовує та забезпечує роботу відділу по 
здійсненню інспектування будь-яких будівель, 
транспортнх засобів, тимчасових та інших 
потужностей, випробувальних лабораторій, що 
розміщуються на потужностях і мають 
відношення до виробництва та/або обігу харчових 
продуктів.
3. Здійснює контроль за дотриманням вимог 
законодавства України щодо безпечності та 
окремих показників якості харчових продуктів на 
підконтрольних об’єктах.
4. Забезпечує та контролює приймання та 
підготовку звітності з питань безпечності 
харчових продуктів.
5. За дорученням керівника проводить роботу зі 
скаргами, зверненнями і листами громадян.
6. Виконує обов’язки начальника Решетилівського 
районного управління у разі його відсутності 
(відпустка, лікарняний тощо).

Посадовий оклад -  5400,00 грн., надбавка за 
вислугу років, надбавка за ранг державного



Інформація про
строковість чи
безстроковість 
призначення на посаду: 
Перелік документів, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх 
подання:

час та дата 
проведення

їм я

та

Місце, 
початку 
конкурсу:
Прізвище, 
батькові, 
телефону 
електронної 
особи, яка 
додаткову інформацію з 
питань проведення 
конкурсу:

Освіта
Досвід роботи

службовця, за наявності достатнього фонду оплати 
праці -  премія.
Безстроково

та по 
номер 
адреса 
пошти 
надає

1. 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 або копію довідки встановленої форми про 
результати такої перевірки.
4. КОПІЯ (копії) документа (документів) про освіту. 
5.Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
за 2017 рік.
7. Оригінал посвідчення щодо вільного володіння 
державною мовою.
Строк подання документів: 15 календарних днів 
з дня оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу на офіційному сайті Національного 
агентства з питань державної служби. Документи 
приймаються до 17.00 22.08.2018р.
З 29 серпня по зо серпня 2018 року о 10:00 год. за 
адресою:
36020 м. Полтава, вул.. Воскресенський узвіз, 7 
Вінар Вікторія Володимирівна,
Тел..(0532)500-200 
e-mail: kadru.polvet@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги
Вища ( не нижче магістра)
Досвід роботи на посадах державної служби 
категорії «Б» чи «В» або досвід служби в органах

mailto:kadru.polvet@ukr.net


Володіння
мовою
Володіння
мовою

місцевого самоврядування, або досвід роботи на 
керівних посадах підприємств, установ та 
організацій незалежно від форми власності не 
менше двох років

державною Вільне володіння державною мовою

іноземною

Уміння працювати з 
комп’ютером

Необхідні ділові якості

Необхідні особистісні
ЯКОСТІ

Знання законодавства

Знання спеціального 
законодавства, що 
пов’язане із завданнями 
та змістом роботи 
державного службовця 
відповідно до посадової 
інструкції (положення 
про структурний 
підрозділ)

Вимоги до компетенції
Вільне володіння ПК, вміння користуватись 
оргтехнікою, знання програм Microsoft Offis 
(Word, Excel,Outlook)
Якісне виконання поставлених завдань ( вміння
вирішувати комплексні завдання);
співпраця та налагодження партнерської взаємодії,
відкритість;
сприйняття змін (реалізація плану змін, здатність 
підтримувати зміни та працювати з реакцією на 
них);
технічні вміння ( вміння використовувати 
комп’ютерне обладнання та програмне 
забезпечення, використовувати офісну техніку)
Відповідальність;системність і самостійність в 
роботі; уважність до деталей; наполегливість; 
орієнтація на саморозвиток; вміння працювати в 
стресових ситуаціях.

Професійні знання
Конституція України;
Закон України "Про державну службу";
Закон України "Про запобігання корупції"
ЗУ «Про ветеринарну медицину», ЗУ «Про основні 
принципи та вимоги до безпечності та якості 
харчових продуктів», ЗУ «Про основні засади 
державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», ЗУ «Про державний 
контроль за дотриманням законодавства про 
харчові продукти, корми, побічні продукти 
тваринного походження, здоров’я та благополуччя 
тварин», ЗУ «Про забезпечення санітарного та 
епідемічного благополуччя населення»; ЗУ «Про 
захист населення від інфекційних хвороб»

Начальник відділу управління 
персоналом В.В.Вінар


