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

УМОВИ
проведения конкурсу на зайняття вакантноi посади категорй «Б»
начальник вщдшу державного контролю
Управлiння безпечностi харчових продуктiв та ветеринарно'[ медицини
Головного управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi
Загальнi умови
Посадовi обов'язки:

1.Органiзовуе та забеэпечуе належну роботу
вiддiлу, здiйснюе планування роботи вiддiлу.
Розподшяе
обов'язки
та
завдання
мiж
.
.
.
.
..
спешалгстами
вгддглу та контролюе 1х
виконання.
2. Забезпечуе проведения державного ветеринарно
санiтарного нагляду (контролю) за безпечнiстю та
.
.
окремими показниками якосп харчових продукпв,
незспвних продукпв тваринного походження,
кормiв та iнших об'ектiв санiтарних заходiв.
3. Зшйснюе державний нагляд (контроль) за:
тваринами, харчовими продуктами, тншими
об'ектами санiтарних заходiв, пов'язаними з
продуктами
тваринного
походження,
.
.
репродуктивним магерталом, племгнною справою у
тваринництвi,
бiологiчними
продуктами,
.
.
патолопчним
матерталом,
ветеринарними
препаратами, субстанцiями, кормовими добавками,
премiксами та. кормами, засобами ветеринарно'(
медицини, засобами догляду за тваринами та
супутнiми об'ектами, а також потужностями, що
використовуються для 1х виробництва, переробки,
зберiгання та обiгу;
дiяльнiстю суб'екпв господарювання, якi
здiйснюють виробництво, перевезення, зберiгання,
реалiзацiю органiчно1 продукцй (сировини);
проведениям ветери~арно-санiтарJ:IОI експертизи на
потужностях,
якз
використовуються
для
виробництва та/або обiгу тварин, харчових
продуктiв, а також на агропродовольчих ринках та
за мгсцем проведения ярмарок;
безпечнiстю харчових продуктiв у процесi IX

виробництва та/або обiгу з метою гх експорту та

.

.

тмпорту, а також видачею ветеринарних свщоцгв у
визначених законодавством випадках;
.
. .
- перемцценням тварин, харчових продуктш, тнших
об'ектiв
санiтарних
заходiв,
пов'язаних
з
продуктами
тваринного
походження,
репродуктивного матерiалу, бiологiчних продуктiв,
.
.
.
патолопчного матергалу, ветеринарних препарапв,
субстанцiй, кормових добавок, премiксiв та кормiв,
засобiв ветеринарно'( медицини, засобiв догляду за
тваринами та супутнiми об'ектами, штамiв

.

. .

мгкроорганззмтв;

- органгзашею роботи зi збору, утилiзацп та
знищення загиблих тварин i побiчних продуктiв
тваринного походження, не призначених для
споживання людиною;
здiйсненням
протиепiзоотичних
заходiв
юридичними та фiзичними особами, що провадять
професiйну дiяльнiсть у галузi ветеринарно'[
медицини;
- дотриманням законодавства щодо iдентифiкацii та
реестрацй тварин.
4. Вживае, у межах повноважень передбачених
законом, захошв щодо усунення порушень вимог
закону 1 притягнення винних у таких порушеннях
осiб до вiдповiдальностi вiдповiдно до закону,
складае протоколи про порушення законодавства у
вiдповiднiй сферi.
5. Обмежуе, забороняе або припиняе вiдповiдно до
актiв
законодавства
Украiни
господарську
дiяльнiсть юридичних та фiзичних осiб.
Умови оплати працi:

Посадовий оклад 6000 грн.
Надбавки та доплати вiдповiдно до Закону Украiни
«Про державну службу» та постанови Кабiнету
Мiнiстрiв Украiни вiд 18.01.2017 № 15 «Питания
.
.
.
.
оплати праш прашвниктв державних оргашв»

Iнформацiя про строковiсть
Безстрокове призначення на посаду
чи безстроковiсть призначен ня на посаду:
..

1. Копiя паспорта громадянина Украiни.
Перелiк документiв,
2. Письмова заява про участь у конкурсi iз
необхiдних для участi в
конкурсi, та строк ix подання: зазначенням основних мотивiв щодо зайняття посади
державноi служби, до якоi додаеться резюме у
довiльнiй формi.

3. Письмова заява, в якiй особа повщомпяе, що до не1
не застосовуються заборони, визначенi частиною
третьою або четвертою статтi 1 Закону Укра1ни «Про
очищения влади», та надае згоду на проходження
перевiрки та на оприлюднения вiдомостей стосовно
не1 вiдповiдно до зазначеного Закону або копiю
довiдки встановленот форми про результати тако1

перевтрки.
4. Копiя (копй) документа (документiв) про освiту.
5. Оригiнал посвiдчения атестацй щодо вiльного
володтння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларацiя особи, уповноваженот на виконания
функцiй держави або мiсцевого самоврядування, за
минулий рiк.
Примiтка. Декларацы особи, уповноваженоё на виконання
функшй держави або мзсцевого самоврядування, за минулий
рiк, надаеться у вигляд! роздрукованого примзрника
заповнент 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:

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
електронно1 пошти особи, яка e-mail: matysheva-s@ukr.net
надае додаткову iнформацiю з
питань проведения конкурсу:
Квалiфi:кацiйнi вимо.ги
Освiта

Вища освiта ветеринарного спрямування за
. .
.
освпнгм ступенем не нижче мапстра

Досвiд роботи

досвiд роботи на посадах державно'( служби категорiй
«Б» чи «В» або досвiд служби в органах мiсцевого
самоврядувания, або досвiд роботи на керiвних
посадах шдприемств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форми власностi не менте двох рокiв

Володiння державною мовою Вiльне володiния державною мовою

Вимоги до компетентностi
Компоненти вимоги

Вимога
1.

Умiння працювати з
комп'ютером

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

2.

Необхiднi дiловi якостi

Навички контролю, навички розв' язання проблем,
.
.
умгння працювати в командт

3.

Необхiднi особистiснi
якосп

Емоцiйна стабiльнiсть, комунiкабельнiсть,

. . .

.

1Н1ЦiаТИВН1СТЬ

Професiйнi знания
Вимога
Знания законодавства

Компоненти вимоги
Конституцiя Украши;
Закон Украши "Про державну службу";
Закон Украши "Про запобiгання корупцй"

2.

Знания спецiального
законодавства,що
пов'язане iз завданнями
та змiстом роботи
державного службовця
вiдповiдно до посадово]
iнструкцi1 (положения
про структурний
пiдроздiл)

Закон Украши "Про основнi засади державного
нагляду (контролю) у сферi господарсько[
дiяльностi";
Закон Украши "Про основнi принципи та вимоги до
безпечностi та якостi харчових продуктiв";
Закон Украши "Про ветеринарну медицину";
iншi профiльнi нормативно-правовi акти Украши
в галузi ветеринарно'( медицини.

3.

Професiйнi чи технiчнi
знания

Основи адмiнiстративно1 роботи, досвiд здiйснення
заходiв державного нагляду ( контролю), вмiння
готувати iнформацiйнi та аналiтичнi довiдки

1.

