ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Головного управлiния
Держпродспоживслужби в
Тернопiльськiй областi
вiд 16.07.2018 року №106 - ОД

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантноi посади категорй «Б))

начальника Бучацького районного управлiния
Головного управлiния Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
(мiсце роботи м. Бучач)
Загальнi умови

Посадовi обов'язки:

1. Здгйснюс керiвництво дiяльнiстю Управлiния та
.
.
.
. .
несе персональну вщповшальшсгь за органтзашю та
результати його дiяльностi.
2. Здтйснюе своечасний та якiсний розгляд звернень
вiд органiв виконавчот влади, громадських
об'сднань, шдприемств та органiзацiй, громадян у
сферi ветеринара та санiтарного законодавства.
3 .Забезпечуе проведения державного ветеринарно
санiтарного нагляду (контролю) за здоров'ям та
благополуччям тварин, безпечнютю та окремими
показниками якостi харчових продуктiв, неi'стiвних
.
.
.
продукпв тваринного походжения, кормтв та гнших
об'екпв санiтарних заходiв, охорони територй вiд
занесения збудникiв особливо небезпечних хвороб з
територiй iнших держав або карантинних зон.
4.Здiйсненюе державний нагляд (контроль) за
проведениям ветеринарно-санiтарноi' експертизи на
потужностях,
якт
використовуються
для
виробництва, переробки, зберiгания та обiгу тварин,
харчових продукпв, а також на агропродовольчих
ринках.
,
5.Органiзовуе захист населения вiд хвороб, спiльних
для тварин i людей.
6.Бере
участь
у
розробленнi
санiтарних,
протиепiдемiчних (профiлактичних) заходiв, вимог
.
.
.
щодо окремих показникгв якосп харчових продукпв,
.
.
.
технгчних регламенпв та стандарпв,
санггарно7.Бере
участь
у
проведена!
епiдемiологiчних розслiдувань, 'спрямованих на
виявления причин та умов, що призводять до
виникнення i поширения iнфекцiйних хвороб через
.
.
.
харчовт продукти, групових та шдивщуальних
харчових
отруень,
масових
неiнфекцiйних
захворювань (отруень).

8. Забезпечуе проведения органiзацiйно-методичноУ
та практично'( роботи по виконанню завдань, наказiв,
рццень, розпоряджень щодо дотримания вимог
санiтарного законодавства на об'ектах нагляду.

Умови оплати працi:

Посадовий оклад 5500 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону Украши
«Про державну службу» та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украши вiд 18.01.2017 № 15 «Питания
.
.
.
.
оплати праш прашвникгв державних органтв»

Iнформацiя про строковiсть
Безстрокове призначения на посаду
чи безстроковiсть призначен ня на посаду:
1. Копiя паспорта громадянина Украши.
Перелiк документiв,
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
необхiдних для участi в
конкурс], та строк Ух подання: зазначениям основних мотивiв щодо зайияття посади
державно'( служби, до якот додаеться резюме у
довiльнiй форм],
3. Письмова заява, в якiй особа повщомляс, що до неУ
не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статтi 1 Закону Украши «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
нег вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленот форми про результати такот
перевгрки.
4. Копiя (копй) документа (документiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
володтння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноваженот на виконания
функцiй держави або мiсцевого самоврядувания, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларацы особи, уповноважено: на виконання
функшй держави або мюцевого самоврядування, за минулий
рiк, надаеться у вигляд! роздрукованого примлрника
заповнено: деклараци на офпийному веб-сайт! НАЗК

Документи приймаються до 18°0 год.
02 серпия 2018 року за адресою: м. Тернопiль,
вул. Микулинецька, 20, 2 поверх
Дата, час i мiсце проведения
конкурсу:

08 серпия 2018 року о 10°0 год.
За адресою: м. Тернопiль, вул. Микулинецька, 20

Прiзвище, iм'я та по батьковi, Матюшева Свiтлана Петрiвна,
тел.(0352) 52-10-90,
номер телефону та адреса
електронноi пошти особи, яка e-mail: matysheva-s@ukr.net
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:
Квалiфiкацiйнi вимоги
Освiта

Вища освiта ветеринарного або медичного
(спецiальнiсть "Медико- профiлактична справа",
"Санiтарiя, ппена, епiдемiологiя") спрямувания за
. .
.
освпнтм ступенем не нижче мапстра

Досвiд роботи

досвiд роботи на посадах державноi служби категорiй
«Б» чи «В» або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядувания, або досвiд роботи на керiвних
посадах шдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менше двох рокiв

Володiння державною мовою Вiльне волощння державною мовою
Вимоги до компетентностт
Компоненти вимоги

Вимога
1.

Умiния працювати з
комп'ютером

Володiния комп'ютером - рiвень досвiдченого
користувача. Досвiд роботи з офiсним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point)

2.

Необхiднi дiловi якостi

Навички контролю, навички розв'язания проблем,
.
.
умгння працювати в командт

3.

Необхiднi особистiснi
якосп

Емоцiйна стабiльнiсть, комунiкабельнiсть,
1НЩШТИВН1СТЬ

Професiйнi знания

1.

Вимога
Знания законодавства

Компоненти вимоги
Конституцiя У краши;
Закон Украiни "Про державну службу";
Закон Украiни "Про запобiгания корупцii"

2.

Знання спецiального
законодавства, що
-пов'язане iз завданнями
та змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадово]
iнструкцi1 (положення
про структурний
пiдроздiл)

3.

Професiйнi чи технiчнi
знання

Закон Украши «Про основнi засади державного нагляду
(контролю) у сферi господарськот дiяльностi»;
Закон Украiни «Про ветеринарну медицину»;
Закон Украши «Про основнi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв»;
Закон Украши "Про державний контроль за
дотриманням законодавства про харчовт продукти,
корми, побiчнi продукти тваринного походження,
здоров'я та благополуччя тварин"
Закон Украiни «Про забезпечення санiтарного та
епiдемiчного благополуччя населення»;
Кодекс Украiни про адмiнiстративнi правопорушення;
Положення про Державну службу Укра1ни з питань
безпечностi харчових продуктiв та захисту споживачiв,
. . нормативно-правою. акти, що регламентують
тнцп
роботу Управлiння.
Основи адмiнiстративно1 роботи, досвiд здiйснення
.
.
заходтв державного контролю, вмгння готувати
iнформацiйнi та аналiтичнi довiдки

