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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантног посади категорй «В))

. .

.

.

головного спешашста вщдшу державного нагляду
за дотриманням сангтарного законодавства
Пiдволочиського районного управлiння
Головного управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
(мiсце роботи смт. Пiдволочиськ)
Загальнi умови

Посадов! обов'язки:

1. Бере участь у реашзуе державну полiтику у сферi
санiтарного законодавства, попередження та
зменшення вживания тютюнових виробiв та Ix
шкiдливого впливу на здоров'я населения на
територй району.
2.Здiйснюе на територй
району державний
санiтарно-епiдемiологiчний нагляд (контроль) за
дотриманням
санiтарного
законодавства,
бiологiчними продуктами, патологiчним матерiалом,
додержанням
гпдприемствами,
установами,
органiзацiями всiх форм власностi та громадянами
.
.
. . .
державних санггарних норм 1 правил, ппентчних
нормативiв i регламентiв безпечного виробництва,
транспортування,
зберiгання,
застосування
пестицидiв i агрохiмiкатiв, за вмiстом залишковот
.
.
. .
.
.
кшькосп пестицидтв 1 агрохтмгкапв в тмпортованях
лiкарських травах, , водних об'ектах, водi, що
використовуетъся для господарського постачання,
купания,
спортивних
занять,
органтзованого
.
.
.
вщпочинку та з шкувальною метою, шкувальних
грязях, грунтах, на землях населених пунктiв,
оздоровчого та рекреацiйного призначення.
3.Органiзовуе та бере участь у проведеннi
вiдповiдних дослiджень (випробувань) для цiлей
державного контролю.
4. Бере участь у здiйсненнi у межах компетенцй
контролю за усуненням причин 1 умов виникнення
та поширення iнфекцiйних, масових неiнфекцiйних
захворювань, отруень та радiацiйних уражень
людей.

5. Бере участь у розробцi та здiйсненнi санiтарних
заходiв, що стосуються обмеженого (визначеного)
кола
осiб
чи
випадкiв,
передбачених
законодавством,
зокрема
щодо
обмеження,
заборони, тимчасового припинення дiяльностi,
вживания вiдповiдно до закону iнших заходiв
реагування.
6. Бере участь у визначеннi факторiв, що можуть
мати шкiдливий вплив на здоров'я людини, у
проведеннi оцiнки ризику та встановленнi ступеня
створюваного ними ризику.
сангтарно7.Бере
участь
у
проведенш
.
.
.
егпдемюлопчних розсшдувань, спрямованих на
виявлення причин та умов, що призводять до
виникнення i поширення iнфекцiйних хвороб, у
.
.
тому чисш через харчовт продукти, групових та
.
.
щдивщуальних
харчових
отруень,
масових
неiнфекцiйних
захворювань
(отруень)
та
радiацiйних уражень, випадкiв порушення норм
радiацiйно'f безпеки, санiтарних правил роботи з
.
.
радюактивними речовинами, шшими джерелами
. .
.
.
юнтзуючих випромгнювань, та вживае заходгв щодо
Ух усунення вiдповiдно до законодавства.
8. Зшйснюе вiдповiдно до законодавства монiторинг
причин i кiлькостi звернень фiзичних та юридичних
осiб щодо дотримання санiтарного законодавства та
випадкiв заподiяння шкоди здоров'ю людей
внаслiдок споживання продукцй (користування
нею) та впливу небезпечних факторiв середовища

.

.

ЖИТТ€Д1ЯЛЬНОСТ1 ЛЮДИНИ.

9.Бере участь за дорученням начальника Вiддiлу у
.
.
розглядт звернень та скарг громадян, якт стосуються
дiяльностi Вiддiлу.
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 працi працiвникiв державних органiв»

Iнформацiя про строковiсть
чи безстроковiсть призначен
ня на посаду:

Безстрокове призначення на посаду

1. Копiя паспорта громадянина Украши.
Перелiк документiв,
2. Письмова заява про участь у конкурс] iз
необхiдних для участi в
конкурсi, та строк Ух подання: зазначенням основних мотивiв щодо зайняття посади
державно'( служби, до яког додаеться резюме у

довiльнiй формi.
3. Письмова заява, в якiй особа повшомляе, що до неi
не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статтi 1 Закону Украiни «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднення вiдомостей стосовно
неi вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленоi форми про результати такоi
перевгрки.
4. Копiя (копii) документа (документiв) про освiту.
5. Заповнена особова картка встановленого зразка.
6. Оригiнал посвiдчення атестацii щодо вiльного
володшня державною мовою.
7. Декларацiя особи, уповноваженоi на виконання
функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за
минулий рiк
Примiтка. Декларашя особи, уповноважено: на виконання
функцёй держави або мзсцевого самоврядування, за минулий
рiк, надаеться у вигляд! роздрукованого примзрника
заповнено: декларацй на офпийному 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:

0

08 серпия 2018 року о 10° 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 за освiтнiм ступенем не нижче
молодшого бакалавра, бакалавра, за спецiальнiстю
санiтарiя, ппена, епiдемiологiя або медико профiлактична справа або лiкувальна справа

Досвiд роботи

Без вимог

Володiння державною мовою Вiльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентносп
Вимога

Компоненти вимоги

1.

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

Умiння працювати з
. комп'ютером

2. Необхiднi дiловi якостi

Оперативнiсть, умiння активно слухати

3. Необхiднi особистiснi якостi

Комунiкабельнiсть, дисциплiнованiсть,
.
.
.
вщповшальнютъ

Професiйнi знания
Компоненти вимог

Вимога

Конституцiя УкраУни;
Закон Украши "Про державну службу";
Закон Украши "Про запобiгания корупцй"

1.

Знания законодавства

2.

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

Закон Укршни "Про основнi засади
державного нагляду(контролю) у сферi
господарськог дiяльностi";
Закон Украши "Про забезпечения санiтарного
та епiдемiчного благополуччя населения";
Закон Украши "Про захист населения вiд
iнфекцiйних хвороб" ;
Закон УкраУни "Про основнi принципи та
вимоги до безпечностi та якостi харчових
продуктiв";
профiльнi нормативно-правовi акти
Украгни в галузi санiтарного нагляду

3.

Професiйнi чи технiчнi знания

Здiйснения заходiв державного контролю,
вмiння готувати iнформацiйнi та аналiтичнi
ДОВlДКИ

