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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайвяття вакантнот посади категорй «В»

головного спецiалiста вiддiлу контролю за обiгом засобiв захисту рослин
Управлгння фiтосанiтарноi безпеки
Головного управлiния Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
(мiсце роботи м. Теребовля)
Загальнi умови

Посадовi обов'язки:

1. Зшйснюе державний контроль:
за
дотриманням
регламентiв
зберiгання
транспортування, торгiвлi та застосувания засобп
захисту рослин;
- за своечасним проведениям профiлактичних т,
винищувальних заходiв щодо боротьби з шкщникамь
у мiсцях зберiгания запасiв продукцii рослинноп
походження;
за проведениям шдприемствами, установами
органiзацiями усгх форм власностi та громадянамт
нагляду
за
фiтосанiтарним
станом
рослит
.сшьськогосподарського
.
та тншого призначення
багаторiчних i лiсових насаджень, дерев, чагарникiв
рослинностi закритого грунту, мiсць зберiгання т,
переробки продукцii рослинного походжения, а таков
захистом ix вiд шкiдливих органiзмiв;
.
.
- за виконанням заходгв по застосуванню пестицидгв
для боротьби з шкiдливими органiзмами в посiвах
сшьськогосподарських культур.
3. Сприяе виконанню загальнодержавних програм у
сферах захисту та карантину рослин.
4. Надае адмiнiстративнi послуги вiдповiдно до
чинного законодавства.
5. Проводить фiтосанiтарнi процедури.
6. Поширюе серед осiб iнформацiю у сферi
карантину та захисту рослин,

Умови оплати працi:

Посадовий оклад 4800 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону Украiни
«Про державну службу» та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 18.01.2017 № 15 «Питания
оплати працi працiвникiв державних орга:нiв»

Iнформацiя про строковiсть
чи безстроковiсть призначен
ня на посаду:
Перелiк до:кументiв,
необхiдних для участi в
конкурсi, та строк ix подания:

Безстрокове призначения на посаду

1. Копiя паспорта громадянина Украiни.
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
зазначениям основних мотивiв щодо зайняття посади
державно'( служби, до яко] додаеться резюме у
довiльнiй формi.
3. Письмова заява, в якiй особа повщомляе, 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 оприлюднения вiдомостей стосовно
не] вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленот форми про результати такоi
перевгрки.

4. Копiя (копii) документа (до:кументiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
володшня державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноваженоi на виконания
функцiй держави або мтсцевого самоврядувания, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларашя особи, уповноважено: на виконання
функшй держави або мюцевого самоврядування, за минулий
ри; надаеться ·у вигляд! роздрукованого примзрника
заповнено: декларацй на офiцiйному 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
електроннот пошти особи, яка e-mail: matysheva-s@ukr.net
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:
Квалiфiкацiйнi вимоги
Вимога
Освiта

Компоненти вимоги
Вища освiта за освiтнiм ступенем не нижче
молодшого бакалавра, бакалавра, за спецiальнiстю
«Агрономiя», «Агрохiмiя», «Захист рослин»,

«Бiологiя»
Без вимог

Досвiд роботи

Володiння державною мовою Вiльне володiния державною мовою

Вимоги до компетентностi
Компоненти вимоги

Вимоrа
1.

Умiння 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

Оперативнiсть, умiния активно слухати

3.

Необхiднi особистiснi

Комунiкабельнiсть, дисциплiнованiсть,
.
.
.
вщповщальюсть

якосп

Професiйнi знания
Компоненти вимоги

Вимога
1.

Знания законодавства

Конституцiя Украi"ни;
Закон Украi"ни "Про державну службу";
Закон Украi"ни "Про запобiгания корупцii""

2.

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

Закон Украi"ни "Про карантин рослин";
Закон Украi"ни " Про основнi засади державного
нагляду (контролю) у сферi господарськоi" дiяльностi";
Закон Украi"ни " Про захист рослин";
Закон Украi"ни «Про пестициди та агрохiмiкати»,
нормативнi документи, якi стосуються професiйноi"

Професiйнi чи технiчнi
знания

Знания в галузi захисту рослин, знания та навички
щодо застосування, використання та безпечного
поводження iз засобами захисту рослин, досвiд
ведения дшового листувания

3.

.

.

ДlЯЛЬНОСТl

