ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАIНИ З ПИТАНЬ БЕЗПЕЧНОСТI ХАРЧОВИХ ПРОДУКТIВ
ТА ЗАХИСТУ СПОЖИВАЧIВ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ
В ТЕРНОПIЛЬСЬКIЙ ОБЛАСТI

НАКАЗ
23.04.2019р.

№45-ОД

м. Тернопiль

Про оголошення конкурсу на
зайняття вакантних посад державно'( служби
в Головному управ.тiiннi Держпродспоживслужби
в Тернопiльськiй областi

Вiдповiдно до статтi 23 Закону Укра'iни "Про державну службу" та Порядку
проведения конкурсу на зайняття посад державно'i служби, затвердженого
постановою Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 25 березня 2016 року No 246 (в редакцi'i
постанови Кабiнету Мiнiстрiв Укра'iни вiд 18 серпия 2017 року № 648)

НАКАЗУЮ:
1. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державно'i служби
категорй «Б» Головного управшння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй
областi:
-

-

начальника вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
медицини Лановецького районного управлiння;

та

ветеринарнот

начальника втдшлу державного нагляду за дотриманням
законодавства Лановецького районного управлiння;

санггарного

начальника вщдглу державного нагляду за дотриманням
законодавства Монастириського районного управлiння;

санпарного

начальника вiддiлу безпечносп харчових
медицини Шумського районного управлiння.

продукпв

та

ветеринарнот

2. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державног служби категорй
«В» Головного управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй
областi:
головного спешалюта вщдшу карантину рослин Управлiння фiтосанiтарно1
безпеки;
головного спецiалiста вiддiлу контролю у сферi насiнництва та розсадництва
Управлiння фiтосанiтарно1 безпеки;
головного спецiалiста вiддiлу контролю у сферi насiнництва та розсадництва
Управлiння фiтосанiтарно1 безпеки;

. .
. .
.
.
.
.
головного спешалтсга вщдшу санггарно - егпдсмюлопчного нагляду та
органiзацi1 розслiдування спалахiв Управлiння державного нагляду за
дотриманням саштарного законодавства;
головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
ветеринарно'( медицини Теребовлянського районного управлiння;

. .
. .
- головного спешалтста вщдшу державного нагляду за
санiтарного законодавства Шумського районного управлiння;
-

та

дотриманням

головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв
ветеринарног медицини Тернопiльського мiського управлiння;

та

.
. .
. .
.
.
.
.
провщного спешашста вщдшу санггарно - ешдемюпопчного нагляду та
органiзацi1 розслiдування спалахiв Управлiння державного нагляду за
дотриманням санггарного законодавства;
провiдного спецiалiста вщдшу безпеки середовища життедiяльностi
Управлiння державного нагляду за дотриманням санiтарного законодавства;
провiдного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових
ветеринарно'( медицини Збаразького районного управлiння

продукпв

та

3. Затвердити умови проведения конкурсу на зайняття вакантних посад
державно'( служби категорц «Б»:
3 .1. Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'( посади начальника
вiддiлу безпечностi . харчових продуктiв та ветеринарног медицини
Лановецького районного управлiння, що додаються;
;~ 3.2. Умови
. . проведения конкурсу на зайняття вакантно;
. посади начальника
юддшу державного нагляду за дотриманням сангтарного законодавства
Лановецького районного управлiння, що додаються;

:;

3.3. Умови проведения конкурсу на зайняття вакантнот посади начальника
. .
.
вщдглу державного нагляду за дотриманням санпарного законодавства
Монастириського районного управлiння, що додаються;
3.4. Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади начальника
вiддiлу безпечносп харчових продуктiв та ветеринарно'i медицини
Шумського районного управлiння, що додаються
4. Затвердити умови проведения конкурсу на зайняття вакантних посад
державно'i служби категорi'i «В»:
4.1.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади головного
спецiалiста вiддiлу карантину рослин Управлiння фiтосанiарно'i безпеки, що
додаються;
4.2.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантног посади головного
спешашста. вiддiлу контролю у сферi насiнництва та розсадництва
Управлiння фiтосанiтарно'i безпеки, що додаються;
4.3.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади головного
спецiалiста вiддiлу контролю у сферi насiнництва та розсадництва
Управлiння фiтосанiтарно'i безпеки, що додаються;
4.4.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади головного
спецiалiста вiддiлу санiтарно - епiдемiологiчного нагляду та органiзацi'i
розслiдування спалахiв Управлiння державного нагляду за дотриманням
саютарного законодавства, що додаються;
4.5.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантног посади головного
спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарно;
медицини Теребовлянського районного управлiння, що додаються;
4.6.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади головного
. .
. .
.
спешалгста ыддшу державного нагляду за дотриманням санггарного
законодавства Шумського районного управлiння, що додаються;
4.7.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно] посади головного
спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарно'(
медицини Тернопiльського мiського управлiння, що додаються;
4.8.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантно'i посади провiдного
. .
. .
.
.
.
.
.
спешалгста ыддглу . саштарно - егпдемюлопчного нагляду та органгзацц
розслiдування спалахiв Управлiння державного нагляду за дотриманням
санiтарного законодавства, що додаються;
4.9.Умови проведения конкурсу на зайняття вакантнот посади провщного
спецiалiста вiддiлу безпеки середовища життедтяльносп Управлiння

державного
додаються;

нагляду

за

дотриманням

санггарного

законодавства,

що

4.10.Умови проведення конкурсу на зайняття вакантнот посади провтдного
спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнот
медицини Збаразького районного управлiння, що додаються.

5. Управлiнню роботи з персоналом забезпечити:
надсилання наказу та умов проведення конкурсу, що додаються, в
електроннiй формi до Мiжрегiонального управлiння Нацiонального
агентства Украши з питань державноi" служби у Чернiвецькiй, Iвано Франкiвськiй та Тернопiльськiй областях;
оприлюднення даного наказу та умов проведення конкурсу на сайтi
Головного управлiння Держпродспоживслужби в Тернопiльськiй областi.
6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Василь Хомiнець

