
Додаток 1
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказ Головного управління
Держпродспоживслужби в 
Сумській області 
від 09.11.2016 № 339-ОД

УМОВИ
проведення конкурсу на посаду

начальника управління державного нагляду
за дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспоживслужби в 
Сумській області
(категорія «Б»)

Загальні умови

Посадові обов’язки 1.Забезпечення  організації  діяльності
управління  державного  нагляду  за
дотриманням  санітарного  законодавства  з
питань реалізації державної політики в сфері
санітарного  та  епідемічного  благополуччя
населення. Координує діяльність відповідних
підрозділів в містах та районах області

2.Здійснення  аналізу  статистичних  даних,
стану  держсанепіднагляду  за  дотриманням
санітарного  законодавства  та  впливу
факторів середовища життєдіяльності на стан
здоров’я населення області.

3.  Внесення  через  начальника  Головного
управління  місцевим  органам  виконавчої
влади  пропозицій  щодо  впровадження
профілактичних та протиепідемічних заходів,
спрямованих  на  покращення  стану  здоров’я
населення,  попередження  ускладнень
санітарно-епідемічної ситуації в області.

4.  Забезпечення  проведення  у  визначеному
законодавством  порядку  проведення
державної  санітарно-епідеміологічної
експертизи  та  надання  адміністративних
послуг.

5.  Здійснення  координації  діяльності
управління та відділів держсанепіднагляду в
містах  та  районах  області  з  питань
державного  нагляду  (контролю)  за
дотриманням  вимог  санітарного
законодавства.  В  межах  визначених



повноважень  та  у  встановленому
законодавством порядку вжиття заходів щодо
припинення  порушень  санітарного
законодавства.

6. Подання начальнику Головного управління
пропозицій  щодо  вдосконалення  порядку
здійснення  державного  санітарно-
епідеміологічного  нагляду  і  удосконалення
роботи управління та відповідних відділів  в
містах та районах області.

7.  Організація  та  проведення  у
встановленому  порядку  розгляду  звернень
громадян  з  питань,  що  віднесені  до
компетенції управління. 

Умови оплати праці Відповідно до статей 50, 52 Закону України 
«Про державну службу» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.04.2016р. 
№292 «Деякі питання оплати праці 
державних службовців у 2016 році»

Посадовий оклад – 4997 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, 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. Декларація особи, уповноваженої на 
виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, за минулий 



рік.

У разі інвалідності – заяву за встановленою 
формою, про забезпечення в установленому 
порядку розумного пристосування.

Термін прийняття документів – 15 
календарних днів з дня оприлюднення 
інформації про проведення конкурсу, 
до 1800 години 23 листопада 2016 року 

Дата, час і місце проведення конкурсу 07 по 08 грудня 2016 року о 10:00 год.
за адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25.

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

Вимоги до професійної компетентності*

Загальні вимоги**

1 Освіта Вища освіта не нижче ступеня магістр (спеціаліст)

2 Досвід роботи досвід  роботи  на  посадах  державної  служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах
місцевого  самоврядування,  або  досвід  роботи  в
центральних  органах  виконавчої  влади  та  їх
територіальних підрозділах на керівних посадах не
нижче начальника відділу не менше 3 років або на
керівних  посадах  медико-профілактичного
спрямування,  що  не  відносяться  до  державної
служби не нижче начальника (завідуючого) відділу,
не менше 5-ти років

3 Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Спеціальні вимоги***

1 Освіта Вища  медична  освіта  медико-профілактичного
спрямування за  освітнім  ступенем  магістра
(спеціаліста)

2 Знання законодавства Конституція  України,  Закони  України  «Про
державну  службу»,  «Про  запобігання  корупції»,
«Про основні засади державного нагляду(контролю)
у  сфері  господарської  діяльності»,  нормативно-
правові  акти,  що  регламентують  дотримання
санітарного  законодавства,  безпеку  факторів
середовища життєдіяльності людини, в т .ч. Закони
України,  Постанови  КМУ,  накази
Держпродспоживслужби  України,  МОЗ  України,
тощо.

3 Професійні чи технічні знання Досвід ведення ділового листування, навики та 
досвід проведення аналізу, підготовка аналітичних 



довідок, розпорядчих документів для різних рівнів 
управління

4 Спеціальний досвід роботи Досвід роботи за фахом в сфері забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя 
населення  

5 Знання сучасних інформаційних
технологій

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого 
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом 
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), 
користування інтернет-ресурсами. 

6 Особистісні якості Вміння вирішувати комплексні завдання, працювати
з великими масивами інформації; навики ефективної
комунікації та публічних виступів; вміння 
обґрунтовувати власну позицію; організація і 
контроль роботи; вміння працювати в команді та 
керувати командою; аналітичні здібності; 
самоорганізація та орієнтація на розвиток; 
дипломатичність.


