
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Еоловного управління
Держпродспоживслужби в
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УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В»

головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів 
та ветеринарної медицини 

Підволочиського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області

(місце роботи смт. Підволочиськ)

Загальні умови

Посадові обов’язки: 1.Здійснює державний нагляд (контроль) за
тваринами, харчовими продуктами, іншими 
об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з 
продуктами тваринного походження,
репродуктивним матеріалом, племінною справою у 
тваринництві, біологічними продуктами, 
патологічним матеріалом, ветеринарними
препаратами, субстанціями, кормовими добавками, 
преміксами та кормами, проведенням ветеринарно- 
санітарної експертизи на потужностях, які 
використовуються для виробництва та/або обігу 
тварин, харчових продуктів, а також на 
агропродовольчих ринках та за місцем проведення 
ярмарок, безпечністю харчових продуктів у процесі 
їх виробництва та/або обігу з метою їх експорту та 
імпорту, а також видачею ветеринарних свідоцтв у 
визначених законодавством випадках, організацією 
роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих 
тварин і побічних продуктів тваринного 
походження, не призначених для споживання 
людиною, здійсненням протиепізоотичних заходів 
юридичними та фізичними особами, що провадять 
професійну діяльність у галузі ветеринарної 
медицини.
2. Бере участь в організації захисту населення від 
хвороб, спільних для тварин і людей.
3. Бере участь у виконанні загальнодержавних 
програм у галузі ветеринарної медицини, у тому 
числі проведенню моніторингу залишкової кількості 
ветеринарних препаратів та забруднювальних



речовин у живих тваринах, продуктах тваринного 
походження і кормах.
4. Бере участь у забезпеченні, у випадках, 
передбачених законом, своєчасного встановлення 
карантину в разі виникнення особливо небезпечних 
хвороб, включених до списку МЕБ, або інших 
хвороб, що підлягають повідомленню, проведення 
карантинних та інших ветеринарно-санітарних 
заходів в інфікованій та буферній зонах, зоні 
спостереження.
5. Вносить пропозиції начальнику відділу щодо 
встановлення обмеження або заборони на обіг 
об’єктів державного контролю, що можуть 
переносити особливо небезпечні хвороби, включені 
до списку МЕБ, або інші хвороби, що підлягають 
повідомленню, з окремих держав або карантинних 
зон у разі підтвердження факту спалаху таких 
хвороб.
6. Бере участь у розробці та подає пропозиції щодо 
плану щорічного державного контролю та плану 
протиепізоотичних заходів на території району 
відповідно до закону.
7. Готує пропозиції про обсяг необхідних 
ветеринарних препаратів для виконання 
обов’язкових (планових) або вимушених 
протиепізоотичних заходів.

Умови оплати праці: Посадовий оклад 4100 грн.
Надбавки та доплати відповідно до Закону України 
«Про державну службу» та постанови Кабінету 
Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання 
оплати праці працівників державних органів»

Інформація про строковість Безстрокове призначення на посаду 
чи безстроковість призначен 
ня на посаду:

Перелік документів, 1. Копія паспорта громадянина України,
необхідних для участі в 2. Письмова заява про участь у конкурсі із
конкурсі, та строк їх подання: зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади

державної служби, до якої додається резюме у 
довільній формі.
З. 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 копію



довідки встановленої форми про результати такої 
перевірки.
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
Примітка. Декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий 
рік, надається у  вигляді роздрукованого примірника 
заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК

Документи приймаються до 1800 год.
17 квітня 2018 року за адресою: м. Тернопіль, 
вул. Микулинецька, 20, 2 поверх

Дата, час і місце проведення 24 квітня 2018 року о Ю00 год.
конкурсу: За адресою: м. Тернопіль, вул. Чернівецька, 24

Прізвище, ім’я та по батькові, Кульба Тетяна Ігорівна, 
номер телефону та адреса тел.(03 52) 52-10-90, 
електронної пошти особи, яка e-mail: tetianakulba87@gmail.com 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу:

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища освіта ветеринарного спрямування ступеня не
нижче молодшого бакалавра або бакалавра

Досвід роботи Без вимог

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога Компоненти вимоги

1. Якісне виконання поставлених вміння працювати з інформацією
завдань

2. Командна робота та взаємодія вміння працювати в команді

3. Сприйняття змін здатність підтримувати зміни та змінюватись

4. Особистісні компетенції відповідальність; 
уважність до деталей;
наполегливість

mailto:tetianakulba87@gmail.com


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 основні засади 
державного нагляду(контролю) у сфері 
господарської діяльності»;
Закон України «Про ветеринарну медицину»; 
Закон України «Про основні принципи та 
вимоги до безпечності та якості харчових 
продуктів»;
профільні нормативно-правові акти 
України в галузі ветеринарної медицини

3. Професійні чи технічні знання Здійснення заходів державного контролю, 
правила передзабійного ветеринарного огляду 
тварин і ветеринарно-санітарної експертизи, 
вміння готувати інформаційні та аналітичні 
довідки

4. Знання сучасних
інформаційних технологій

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


