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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайнятгя вакантноi посади категорй «В»

головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
та ветеринарно'( медицини
Лановецького районного управлiння
Головного управлiния Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
(мiсце роботи м. Ланiвцi)
Загальнi умови

Посадовi обов'язки:

1.Здiйснюе державний нагляд (контроль) за
тваринами,
харчовими
продуктами,
тншими
об'ектами санiтарних заходiв, пов'язаними з
продуктами
тваринного
походження,
.
.
репродуктивним матерталом, племтнною справою у
тваринництвi,
бiологiчними
продуктами,
патолопчним
матерiалом,
ветеринарними
препаратами, субстанцiями, кормовими добавками,
премтксами та кормами, проведениям ветеринарносанiтарноУ експертизи на потужностях, я:кi
використовуються для виробництва та/або обiгу
тварин, харчових продукпв, а також на
агропродовольчих ринках та за мгсцем проведения
ярмарок, безпечнiстю харчових продуктiв у процесi
Ух виробництва та/або обiгу з метою Ух експорту та
.
.
гмпорту, а також видачею ветеринарних свщоцтв у
визначених законодавством випадках, органтзашею
роботи зi збору, утишзацй та знищения загиблих
тварин
i
побiчних
продуктiв
тваринного
походжения, не призначених для споживання
людиною, здiйсненням протиепiзоотичних заходiв
юридичними та фiзичними особами, що провадять
професiйну дiяльнiсть · у галузi ветеринарнот
медицини.
2. Бере участь в оргашзацй захисту населения вiд
хвороб, спiльних для тварин i людей.
3. Бере участь у виконаннi загальнодержавних
програм у галузi ветеринарнот медицини, у тому
числi проведению монiторингу залишково] кiлькостi
ветеринарних препаратiв та забруднювальних
речовин у живих тваринах, продуктах тваринного

походження 1 кормах.

4. Бере участь у забезпеченнi, у випадках,
передбачених законом, своечасного встановления
карантину в разi виникнения особливо небезпечних
хвороб, включених до списку МЕБ, або iнших
хвороб, що пiдлягають повiдомленню, проведения
.
.
карантинних та тнших ветеринарно-санпарних
заходiв в iнфiкованiй та буфернiй зонах, зонi
спостережения.
5. Вносить пропозицй начальнику вiддiлу щодо
встановлення обмежения або заборони на обiг
об' екпв державного контролю, що можуть
переносити особливо небезпечнi хвороби, включен]
до списку МЕБ, або iншi хвороби, що пiдлягають
повiдомленню, з окремих держав або карантинних
зон у разi пiдтверджения факту спалаху таких
хвороб.
6. Бере участь у розробцi та подае пропозицй щодо
плану щортчного державного контролю та плану
протиепiзоотичних заходiв на територй району
.
.
ВlДПОВIДНО ДО закону.
необхiдних
обсяг
про
7.Готуе
пропозицй
виконания
для
ветеринарних
препарапв
вимушених
або
обов'язкових
(планових)
.
.
протиешзоотичних захошв.
Умови оплати працi:

Посадовий оклад 4100 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 оргашв»

Iнформацiя про строковiсть
чи безстроковiсть призначен
ня на посаду:

Безстрокове призначения на посаду

1. Копiя паспорта громадянина УкраУни.
Перелiк документiв,
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
необхщвих для участi в
конкурсi, та строк Ух подания: зазначениям основних мотивiв щодо зайняття посади
державно'( служби, до якот додаеться резюме у
довiльнiй формi.
3. Письмова заява, в якiй особа повщомляе, що до неУ
не застосовуються заборони, визначенi -частиною
третьою або четвертою статп 1 Закону УкраУни «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
неУ вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленот форми про результати таког

перевгрки.
4. Копiя (копй) документа (документiв) про освiту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
вопошння державною мовою.
7. Декларацiя особи, уповноваженог на виконания
функцiй держави або мiсцевого самоврядувания, за
минулийрiк
Примiтка. Декларашя особи, уповноважено) на виконання
функшй держави або мюцевого самоврядування, за минулий
рiк, надаеться у вигляд! роздрукованого примзрника
заповненса декларацй на офиайному веб-сайт! НАЗК
0

Документи приймаються до 18° 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
електронно] пошти особи, яка e-mail: matysheva-s@ukr.net
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:

Квалiфiкацiйнi вимоги
Освiта

Вища освiта ветеринарного спрямувания ступеия не
нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвiд роботи

Без вимог

Володiння державною мовою Вiльне володiния державною мовою

.
Вимоги до компетентностi
Компоненти вимоги

Вимога
1.

Умiння працювати з
комп'ютером

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

2.

Необхiднi дiловi якостi

Оперативнiсть, умiния активно слухати

3. Необхiднi особистiснi якостi

Комунiкабельнiсть, дисциплiнованiсть,

.

.

.

В1ДПОВ1ДалЬН1СТЬ

Професiйнi знания
Ввмога

Компоненти вимоги

1.

Знания законодавства

Конституцiя Укра'iни;
Закон Укра'iни "Про державну службу";
Закон Укра'iни "Про запобiгания корупцi'i"

2.

Знания спецiального
законодавства, що пов'язане iз
завданнями та змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадово'i
iнструкцi'i (положения про
структурний пiдроздiл)

Закон Укра'iни «Про основнi засади
державного нагляду(контролю) у сферi
господарсько'i дiяльностi»;
Закон Укра'iни «Про ветеринарну медицину»;
Закон Укра'iни «Про основнi принципи та
вимоги до безпечностi та якостi харчових
продукттв»;
профiльнi нормативно-правовi акти
Укра'iни в галузi ветеринарно'i медицини

3.

Професiйнi чи технiчнi знания

Здiйснения заходiв державного контролю,
правила передзабiйного ветеринарного огляду
тварин i ветеринарно-санiтарно'i експертизи,
вмiння готувати iнформацiйнi та аналiтичнi
довщки

