
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Головного управління 
Держпродспоживслужби в 
Сумській області 
від 05.02.2020 № 50-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади 

державної служби категорії «В» -
спеціаліста відділу державного контролю управління безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Головного управління 
Держпродспоживслужби в Сумській області

Загальні умови
Посадові обов’язки ]) Проводить державний ветеринарно-санітарний 

нагляд (контроль) за безпечністю та окремими 
показниками якості харчових продуктів та І Н Ш И Х  

об'єктів санітарних заходів
2) Здійснює державний нагляд (контроль) за:
-тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами 
санітарних заходів, пов’язаними з продуктами 
тваринного походження, а також потужностями, шо 
використовуються для їх виробництва, переробки, 
зберігання та обігу,
-дотриманням вимог по ідентифікації та реєстрації 
тварин;
-виробництвом та обігом неїстівних продуктів 
тваринного походження та побічних продуктів 
тваринного походження, не призначених для 
споживання людиною,
-обігом ветеринарних препаратів;
-роботою потужностей, на Я К И Х  здійснюється 
вирощування, утримування, виробництво, переробка, 
зберігання та обіг об’єктів державного контролю; 
-проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на 
потужностях, які використовуються для виробництва, 
переробки, зберігання та обігу тварин, харчових 
продуктів, а також на агропродовольчих ринках; 
-переміщенням тварин, харчових продуктів, інших 
об’єктів санітарних заходів, пов’язаних з продуктами 
тваринного походження;
3) Здійснює державний ветеринарно-санітарний нагляд 
(контроль) на потужностях, з яких планується 
здійснення експортних відвантажень об’єктів 
ветеринарно-санітарних заходів, на відповідність 
вимогам українського законодавства та вимог країн 
призначення
4) Виконує інспекційні функції: проводить планові, 
позапланові заходи державного нагляду (контролю) у 
суб’єктів господарювання з питання дотримання вимог 
законодавства щодо безпечності харчових продуктів, 
кормів, ветеринарної медицини та ін. передбачене



законодавством,
5) Вживає у межах повноважень, передбачених законом, 
заходів щодо усунення порушень вимог законодавства, 
складає протоколи
6) Проводить відбір зразків харчових продуктів, кормів, 
сіна, соломи, побічних продуктів тваринного 
походження або будь-яких речовин (у тому числі 3 
довкілля), які пов’язані з виробництвом та/або обігом 
харчових продуктів або кормів, здоров’ям та 
благополуччям тварин, з метою перевірки шляхом 
проведення простих або лабораторних досліджень 
(випробувань) відповідності законодавству про харчові 
продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин;
7) Проводить своєчасний та якісний розгляд звернень 
від органів виконавчої влади, громадських об’єднань, 
підприємств та організацій, громадян з напрямку 
діяльності відділу.
8) Проводить аудит постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах НАСС'Р
9) Готувати розпорядчі документи для здійснення 
заходів державного нагляду (контролю).
10) Виконує інші функції та повноваження, передбачені 
чинним законодавством, положенням про відділ та 
посадовою інструкцією.

Умови оплати праці 1) посадовий оклад - 4230 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг - 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів 
України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів»;
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до 
статті 52 Закону України «Про державну службу» (у 
разі встановлення);
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді 
надбавки за інтенсивність праці та надбавки за 
виконання особливо важливої роботи відповідно до 
Положення про застосування стимулюючих виплат 
державним службовцям, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 (у 
разі встановлення).

Інформація про 
строковість ЧИ 
безстроковість 
призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік інформації, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк її 
подання

1. Заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 
мотивів щодо зайняття посади державної служби за 
встановленою формою (додаток 2 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2016 року № 246);
2. Резюме за формою, згідно 3 додатком 2і до Порядку



проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 25.03.2016 № 246, 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
О С В І Т И ,

- 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, 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.

Також може подаватися додаткова інформація, яка 
підтверджує відповідність встановленим вимогам, 
зокрема стосовно попередніх результатів тестування, 
досвіду роботи, професійних компетентностей, 
репутації (характеристики, рекомендації, наукові 
публікації тощо).

Інформація подається конкурсній комісії через 
Єдиний портал вакансій державної служби НАДС, 
до 18 год. 00 хв, 05 березня 2020 року.

На електронні документи, що подаються для участі у 
конкурсі, накладається кваліфікований електронний 
підпис кандидата.

Державні службовці державного органу, в якому 
проводиться конкурс, які бажають взяти участь у 
конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі.

Додаткові
(необов’язкові)
документи

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим 
розумного пристосування, подає заяву про 
забезпечення в установленому порядку розумного 
пристосування за формою згідно з додатком 3 Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби

Місце, час і дата 
проведення оцінювання
кандидатів

13 бецезня 2020 цоку, починаючи з 10°° годин, за
адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 2-й поверх, зал 
засідань.

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи,яка надає

Ніколенко Ольга Григорівна,
тел. 0542-77-90-20
е-таіі: 5їа(Г@с1р55-зиту.§о\міа

mailto:staff@dpss-sumy.gov.ua


додаткову інформацію з 
питань проведення 
конкурсу

Кваліфікаційні вимоги
1. Освіта Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
2. Досвід роботи Без досвіду роботи
3. Володіння державною 
мовою

Вільне володіння державною мовою

4. Володіння іноземною 
М О В О Ю

Без вимог

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Уміння працювати з 
комп’ютером

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом 
Місгозоії Оїїїсе (\Уогб, Ехсеї, Ро\\егРоіпІ). Навички 
роботи з інформаційно-пошуковими системами в 
мережі Інтернет.

2. Ділові якості 1) діалогове спілкування (письмове і усне);
2) вміння розподіляти роботу;
3) здатність концентруватись на деталях;
4) стресостійкість;
5) оперативність;
6) уміння працювати в команді.

3. Особистісні 
компетенції

1) дисциплінованість;
2) відповідальність;
3) ініціативність;
4) порядність;
5) комунікабельність.

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства Знання:
- Конституція України,
- Закон України «Про державну службу»;
- Закон України «Про запобігання корупції».

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

- Закон України «Про звернення громадян»,
- Закон України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин»,
- Закон України «Про ветеринарну медицину»;
- Закон України «Про основні принципи та вимоги до 
безпечності та якості харчових продуктів»;
■ Закон України «Про основні засади державного нагляду 
(контролю) у сфері господарської діяльності»,
- Закон України «Про дозвільну систему у сфері 
господарської діяльності»;
- Закон України «Про побічні продукти тваринного 
походження не призначені для споживання Л Ю Д И Н О Ю » ,

- Закон України «Про безпечність та гігієну кормів»,
- Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію



гварин»;
-Кодекс України «Про адміністративні
правопорушення»;
- Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 
України від 01.10.2012 № 590 Про затвердження Вимог 
щодо розробки, впровадження та застосування постійно 
діючих процедур, заснованих на принципах Системи 
/правління безпечністю харчових продуктів (НАССР),
- Постанову Кабінету Міністрів України від 31.10.2018 
року №896 «Деякі питання здійснення планових заходів 
державного контролю Державною службою з питань 
безпечності харчових продуктів та захисту споживачів»,
- Законодавство України та міжнародно-правові акти про 
карчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин, а також 
про фармацевтичні речовини,
- Регламенти, директиви та інше законодавство ЄС,
- Нормативно-правові акти, шо регулюють відносини, 
пов’язані з виконанням функцій відділу.______________


