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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантног посади категорй «В»
.
. .
. .
провщного спешашста вщдшу карантину рослин
Управшння фiтосанiтарноi безпеки
Головного управшння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
(мiсце роботи м. Залiщики)

Посадовi обов'язки:

Заrальнi умови
1. Здгйснюе заходи щодо охорони територii Украiни
.
.
. .
вщ занесения регульованих шкщливих оргашзмтв.
2. Зшйснюе заходи по запобiганню, проникненню
.
. .
.
регульованих шкщливих органтзмгв у зони, вшьнт вщ
.
. .
таких регульованих шкщливих оргашзмзв, на
територii Украiни.
3. Веде контроль за дотримання карантинного
режиму i проведения заходiв з карантину рослин при
.
. .
.
.
вирощуванг,
загопвш,
вивезенг,
ввезенг,
транспортуваннi, зберiганнi, переробцi, реалiзацii та
використання об'ектiв регупювання.
4. Надае адмiнiстративнi послуги вiдповiдно до
чинного законодавства.
5. Проводить фiтосанiтарнi процедури.
6. Поширюе серед осiб iнформацiю у сферах
карантину та захисту рослин.
7. Проводить державний контроль за дотриманням
регламентiв зберггання, транспортування, торгiвлi та
застосування засобiв захисту рослин.
8. Здгйснюе державний контроль за виконанням
заходiв по застосуванню пестицидiв для боротьби з
в
посгвах
ШКlДЛИВИМИ
оргашзмами
сшьськогосподарських культур.
9. Проводить державний контроль за проведениям
. .
.
шдприемствами, установами, органтзашями усгх
форм власностi та громадянами нагляду за
станом
рослин
фiтосанiтарним
.
.
сшьськогосподарського та тншого призначення,
багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв,
рослинностi закритого грунту, мiсць зберiгания та

переробки продукцi'i рослинного походжения,
також захистом 'ix вiд шкiдливих органiзмiв.
Умови оплати працi:

Посадовий оклад 4400 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону Укра'iни
«Про державну службу» та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Укра'iни вiд 18.01.2017 № 15 «Питания
оплати працi працiвникiв державних органiв» (iз
змiнами)

Iнформацiя про строковiсть
чи безстроковiсть призначен
ня на посаду:

Безстрокове призначення на посаду

а

1. Копiя паспорта громадянина Укра'iни.
Перелiк документiв,
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
необхiдних для участi в
конкурсi, та строк 'ix подання: зазначениям основних мотивiв щодо зайияття посади
державно'i служби, до яко'i додаеться резюме у
довiльнiй формi.
3. Письмова заява, в якiй особа повщомляе, що до не'i
не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статтi 1 Закону Укра'iни «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
не'i вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановлено'i форми про результати тако'i
перевгрки.
4. Копiя (копi'i) документа (документiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацi'i щодо вiльного
володшня державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноважено'i на виконання
функцiй держави або мiсцевого самоврядувания, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларашя особи, уповноважено: на виконання
функшй держави або мюцевого самоврядування, за минулий
рй; надасться у вигляд! роздрукованого . примлрника
заповнено; декларацй на офщёйному 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:

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
електроннот пошти особи, яка e-mail: matysheva-s@ukr.net
надае додаткову iнформацiю з
питавь проведения конкурсу:

Квалiфiкацiйнi вимоги
Компоненти вимоги

Вимога
Освiта

Вища освiта за освiтнiм ступенем не нижче
молодшого бакалавра, бакалавра, за спецiальнiстю
«Агрономш», «Агрохiмiя», «Захист рослин»,
«Бiологiя»

Досвiд роботи

Без вимог

Володiния державною мовою Вiльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентносп
Компоненти вимоги

Вимога
Умiння працювати з
комп'ютером

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

2.

Необхiднi дiловi якостi

Оперативнiсть, умiння активно слухати

3.

Необхiднi особистiснi

Комунiкабельнiсть, дисциплiнованiсть,

ЯКОСТl

вшповщальнють

1.

.

.

.

Професiйнi знания
Вимога
1.

Знания законодавства

2.

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

Компоненти вимоги
Конституцiя Украiни;
Закон Украiни "Про державну службу";
Закон Украiни "Про запобiгання корупцй"
Закон Украiни "Про карантин рослин";
Закон Украiни " Про основнi засади державного
нагляду (контролю) у сферi господарсько] дiяльностi";
Закон Украiни " Про захист рослин";
Мiжнароднi стандарти з фiтосанiтарних заходiв

3.

Професiйнi чи технiчнi
знания

Навички
фiтосанiтарних
. та знания
. здiйснення
.
.
заходгв та видачз докуменпв дозвшьного характеру,
.
.
досвщ ведения дшового листування

