
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного управління 

Держпродспоживслужби 

в Тернопільській області 

від 22.09.2021 року № 242 -К 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» -  

головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів  
та ветеринарної медицини Монастириського управління  

Головного управління Держпродспоживслужби в Тернопільській області  

(місце роботи м. Монастириська) 

Загальні умови 

 

Посадові обов’язки забезпечення здійснення на території Коропецької та 

Монастириської територіальних громад Чортківського району 

державного ветеринарно-санітарного нагляду (контролю) за 

здоров'ям та благополуччям тварин, безпечністю та окремими 

показниками якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) 

продуктів тваринного походження, кормів та інших об’єктів 

санітарних заходів, охороною території України від занесення 

збудників особливо небезпечних хвороб, включених до списку 

Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з територій 

інших держав або карантинних зон; 

участь в організації захисту населення від хвороб, спільних для 

тварин і людей; 

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; 

участь у забезпеченні у випадках, передбачених законом, 

своєчасне 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; 

спільно з начальником Відділу координація діяльністю установ 

ветеринарної медицини з організації та проведення державної 

ветеринарно-санітарної експертизи харчових продуктів, 

неїстівних продуктів тваринного походження, репродуктивного 

матеріалу, біологічних продуктів, кормових добавок, преміксів 

та кормів, забезпечує проведення ветеринарно-санітарних 

заходів щодо перевірки безпечності харчових продуктів; 

внесення пропозицій начальнику Відділу щодо установлення 

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. 
Умови оплати праці посадовий оклад – 5300 грн.,  

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до                              

ст. 52 Закону України «Про державну службу»; 

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 

2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних 



  

органів» (із змінами). 

 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроково; 

 

строк призначення особи, яка досягла  65-річного віку, становить 

один рік з правом повторного призначення без обов’язкового 

проведення конкурсу щорічно. 

Перелік інформації, необхідної 

для участі в конкурсі, та строк її 

подання 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів 

щодо зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від              

25 березня 2016 року № 246 (зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково 

зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах у відповідній 

сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за 

наявності відповідних вимог); 

3) заяву, в якій повідомляється, що до особи 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. 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою; 

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння 

державною мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про 

рівень володіння державною мовою), що підтверджує рівень 

володіння державною мовою, визначений Національною 

комісією зі стандартів державної мови. 
 

Інформація приймається до 17 год. 00 хв. 07.10.2021 року. 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою 

згідно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби. 

 

Дата і час початку проведення 

тестування кандидатів. 

Місце або спосіб проведення 

тестування. 

 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

 

 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди з метою визначення 

суб’єктом призначення або 

керівником державної служби 

12 жовтня 2021 року 10 год. 00 хв. 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

 

м. Тернопіль, вул. Микулинецька, 20 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 



  

переможця (переможців) 

конкурсу (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Матюшева Світлана Петрівна 

тел.(0352) 52-10-90  

e-mail: matusheva.kadry@dpss-te.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 

 

1. Освіта вища освіта ветеринарного спрямування за освітнім ступенем не 

нижче молодшого бакалавра, бакалавра  

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх 

посадових обов'язків з дотриманням строків та встановлених 

процедур; 

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і 

прийняття рішень, готовність нести відповідальність за 

можливі наслідки реалізації таких рішень; 

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і 

виконувати. 

2. 
Орієнтація на професійний 

розвиток 

- здатність до самовдосконалення в процесі виконання 

професійної діяльності; 

- уміння виявляти і працювати зі своїми сильними і 

слабкими сторонами, визначати потреби в професійному 

розвитку; 

- ініціативність щодо підвищення професійних 

компетентностей, самовдосконалення, самоосвіти; 

3. Адаптивність - усвідомлення необхідності запровадження змін для 

ефективного функціонування державної служби; 

- позитивне ставлення та відкритість до змін і нововведень;  

-  здатність регулювати та пристосовувати власну поведінку до 

обставин, що змінюються. 

Професійні знання 
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 

Конституції України; 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону України «Про запобігання корупції» 

та іншого законодавства 
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2. Знання законодавства у сфері Знання:  

Закон України «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності»; 

Закон України «Про основні принципи та вимоги до безпечності 

та якості харчових продуктів»; 

Закон України «Про державний контроль за дотриманням 

законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти 

тваринного походження, ветеринарну медицину та благополуччя 

тварин»; 

Закон України  «Про ветеринарну медицину»; 

Положення про Головне управління Держпродспоживслужби в 

Тернопільській області; 

інші нормативно-правові акти, що регламентують роботу 

Відділу. 

 


