
Додаток 4 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 27.11.2017 № 520-к 

 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Сумського міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби в Сумській області  

(категорія «В») 

(місце роботи – м. Суми, Сумська область) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки  

1.  На території міста Суми здійснювати: 

державний ветеринарно-санітарного нагляду 

(контролю) на потужностях (об'єктах), які 

використовуються для виробництва, переробки та 

обігу товарів, ветеринарних препаратів, кормових 

добавок, преміксів, кормів; брати участь у 

встановленні ветеринарно-санітарного стану та 

забезпечення безпечності товарів, виявлення 

причин хвороби тварин; перевіряти стан 

здійснення державного ветеринарно-санітарного 

контролю; видавати приписи про обов'язкові для 

виконання ветеринарно-санітарні заходи, 

дотримання процедур переробки, утилізації або 

знищення об'єктів, якщо вони є носіями хвороб, 

що підлягають повідомленню, або в разі 

виникнення підозри, що ці об'єкти заражені чи є 

носіями хвороб, що підлягають повідомленню, чи 

містять забруднюючі речовини, радіонукліди в 

кількостях, які перевищують максимальні  

рівні залишків; забороняти експорт,  імпорт, 

транзит та інший обіг товарів і засобів догляду за 

тваринами, які не відповідають ветеринарно-

санітарним заходам та/або технічним 

регламентам; організовувати проведення 

протиепізоотичних заходів юридичними  та 

фізичними особами, які здійснюють професійну 

діяльність у галузі ветеринарної медицини; 

накладати адміністративні стягнення відповідно 

до закону. 

2. Здійснювати інспектування будь-яких будівель, 

транспортних засобів, тимчасових та інших 

потужностей, випробувальних лабораторій, що 

розміщуються на потужностях і мають 

відношення до виробництва та/або обігу харчових 



продуктів;проводити державний аудит постійно 

діючих процедур, що засновані на принципах 

системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках; інспектувати і 

відбирати зразки об’єктів санітарних заходів; 

перевіряти документи щодо виконання 

операторами ринку вимог законодавства про 

безпечність та окремі показники якості харчових 

продуктів; видавати приписи щодо усунення 

порушень вимог законодавства про безпечність та 

окремі показники якості харчових продуктів; 

заповнювати відповідну частину міжнародного 

сертифіката для вивезення (пересилання) вантажів 

харчових продуктів та/або інших об’єктів 

санітарних заходів з території України. 

3. Брати участь у виконанні загальнодержавних 

програм у галузі ветеринарної медицини та 

безпечності харчових продуктів, у тому числі 

проведенню моніторингу залишкової кількості 

ветеринарних препаратів та забруднювальних 

речовин у живих тваринах, продуктах тваринного 

походження і кормах. 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну 

службу» та постанови Кабінету Міністрів України 

від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів». 

Посадовий оклад – 3200 грн. 

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 заняття 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 або довідка про результати 

проходження такої перевірки (у разі наявності); 

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 заняття 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 11 грудня 2017 року, за адресою: 

м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 
 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

15 грудня 2017 року, починаючи з 1100 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 2-й поверх, 

каб. № 10. 

 

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. 0542-61-73-40 

моб. 0954669176 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 
 

1. Освіта Вища освіта, не нижче ступеня бакалавра, 

молодшого бакалавра в галузі ветеринарної 

медицини 

2. Досвід роботи Без вимог 

3. Володіння державною 

мовою 

 

Вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність  
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- вміння працювати з інформацією; 

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

- вміння вирішувати комплексні завдання. 

 

2. Командна робота та 

взаємодія 

- вміння працювати в команді; 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотний зв'язок. 

 

3. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень; 

- здатність приймати зміни та змінюватись. 

 

4. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання 



та програмне забезпечення, використовувати 

офісну техніку. 

 

5. Особистісні компетенції - відповідальність; 

- системність і самостійність в роботі; 

- наполегливість; 

- креативність та ініціативність; 

- орієнтація на саморозвиток; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

  

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 (положення про 

структурний підрозділ) 

- Закон України «Про звернення громадян»;  

- Закон України «Про ветеринарну медицину»;  

- 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 основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності»; 

- Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин»  

- Закон України «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності» 

- чинні підзаконні нормативно-правові акти з 

питань безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затверджено Наказом 

Нацдержслужби України від 05.08.2016 року 

№158. 
 

 

* 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. 




