
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держпродспоживслужби в
Сумській області
від 26.11.2018 № 785-к

УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття посади 

головний спеціаліст відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Охтирського міськрайонного управління Г оловного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області (категорія «В»)
(місце роботи -  м. Охтирка, Сумська область)

Додаток 20

Загальні умови
Посадові обов’язки 1. Здійснює державний санітарно-епідеміологічний 

нагляд (контроль) за:
- дотриманням санітарного законодавства на об’єктах 
нагляду;
- додержанням підприємствами, установами, 
організаціями всіх форм власності та громадянами 
державних санітарних норм і правил, гігієнічних 
нормативів і регламентів безпечного виробництва, 
транспортування, зберігання, застосування пестицидів і 
агрохімікатів, за вмістом залишкової кількості 
пестицидів і агрохімікатів у водних об’єктах, воді, що 
використовується для господарського постачання, 
купання, спортивних занять, організованого відпочинку 
та з лікувальною метою, лікувальних грязях, ґрунтах, на 
землях населених пунктів, оздоровчого та рекреаційного 
призначення;
- дотриманням показників вмісту шкідливих для 
здоров’я людини речовин та інгредієнтів у тютюнових 
виробах, які реалізуються.
2. Здійснює контроль за факторами середовища 
життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на 
здоров’я населення.
3. Здійснює відбір проб для лабораторних досліджень та 
організовує проведення інструментальних досліджень 
для потреб держсанепіднагляду.
4. Здійснює у межах компетенції контроль за усуненням 
причин і умов виникнення та поширення інфекційних, 
масових неінфекційних захворювань, отруєнь та 
радіаційних уражень людей.
5. Бере участь у проведенні санітарно- епідеміологічних 
розслідувань, спрямованих на виявлення причин та 
умов, що призводять до виникнення і поширення 
інфекційних хвороб, у тому числі через харчові 
продукти, групових та індивідуальних харчових 
отруєнь, масових неінфекційних захворювань (отруєнь) 
та радіаційних уражень, випадків порушення норм 
радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з



радіоактивними речовинами, іншими джерелами 
іонізуючих випромінювань, та вживає заходів щодо їх 
усунення відповідно до законодавства.

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до нормативно-правового 
акту, що регулює умови оплати праці державних 
службовців у 2018 році. Надбавка за вислугу років на 
державній службі, надбавка за ранг державного 
службовця відповідно до 
ст. 52 Закону України «Про державну службу»

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх 
подання

1.Копія паспорту громадянина України;
2.Письмова 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 (в редакції 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 
року № 648)), 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. Заповнена особова картка встановленого зразка;
6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 
володіння державною мовою.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за 
минулий рік*
8. У разі інвалідності -  заяву за встановленою формою, 
про забезпечення в установленому порядку розумного 
пристосування(додаток 3 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 25.03.2016 року № 246 (в редакції постанови 
Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 
648)).
Термін прийняття документів -  15 календарних днів з 
дня оприлюднення інформації про проведення 
конкурсу,
до 1800 години 10 грудня 2018 року, за адресою: м. 
Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5.

Дата, час і місце 
проведення конкурсу

20 грудня 2018 року, починаючи з 1000 годин, за
адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 
11.



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

Ніколенко Ольга Григорівна, 
тел. 0542-77-90-20 
м об .0954669176 
e-mail: pravosektor-07@ukr.net

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

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Освіта Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра 
в галузі «Охорона здоров’я», найменування 
спеціальності: «Медицина», «Громадське здоров’я», 
спеціалізація за фахом медико-профілактичного 
спрямування

2. Якісне виконання 
поставлених завдань

- вміння працювати з інформацією;
- орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
- вміння вирішувати комплексні завдання.

3. Командна робота та 
взаємодія

- вміння працювати в команді;
- вміння ефективної координації з іншими;
- вміння надавати зворотній зв'язок.

4. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень;
- здатність приймати зміни та змінюватись.

5. Особистісні 
компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність в роботі;
- наполегливість;
- креативність та ініціативність;
- орієнтація на саморозвиток;
- орієнтація на обслуговування;
- вміння працювати в стресових ситуаціях.

6. Технічні вміння Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 
програмне забезпечення: рівень досвідченого 
користувача; досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 
Office (Word, Excel, Power Point); навички роботи з 
інформаційно-пошуковими системами в мережі 
Інтернет, використовувати офісну техніку

Професійні знання
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства - 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

Повинен знати:
- Закон України «Про звернення громадян»;
- Закон України «Про інформацію»;
- Закон України «Про доступ до публічної інформації»;
- Закон України «Про ветеринарну медицину»;
- Закон України «Про основні засади державного
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(положення про нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
структурний підрозділ) - Закон України «Про основні принципи та вимоги до

безпечності та якості харчових продуктів»;
- Закон України «Про побічні продукти тваринного 
походження, не призначені для споживання людиною»;
- Закон України «Про державний контроль за 
дотриманням законодавства про харчові продукти, 
корми, побічні продукти тваринного походження, 
здоров’я та благополуччя тварин»;
- Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію 
тварин»;
- Закон України «Про племінну справу у тваринництві»;
- Кодекс України про адміністративні правопорушення;
- загальні правила етичної поведінки державних 
службовців та посадових осіб місцевого 
самоврядування, затвердж. Наказом Нацдержслужби 
України від 05.08.2016 року №158;
- володіти правилами видачі (заповнення) міжнародних 
сертифікатів;
- нормативно-правові акти з питань ветеринарної 
медицини, кормів, ветеринарних препаратів, побічні 
продукти тваринного походження, не призначені для 
споживання людиною, безпечності та окремих

_____________________________ показників якості харчових продуктів та ін.____________

* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій 
осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, 
з 1 січня 2017 року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про 
запобігання корупції" шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті 
Національного агентства з питань запобігання корупції з використанням програмних 
засобів Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування.


