
Додаток 3 
до наказу Головного управління  
Держпродспоживслужби  
в Кіровоградській  області 
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УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “Б” – 
начальника Світловодського районного відділу 

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 
 

Загальні умови  
Посадові обов’язки  1) Здійснення керівництва діяльністю Відділу; 

2) Забезпечення виконання завдань, покладених на Відділ, а саме: 
2.1) розподіл обов’язків між працівниками Відділу; 
2.2) відповідальність перед керівництвом за виконання функцій 
Відділу, організацію роботи, додержання правил внутрішнього 
службового розпорядку працівниками Відділу; 
2.3) організовує та проводить державний ветеринарно-санітарний 
нагляд (контроль) за безпечністю та окремими показниками якості 
харчових продуктів та інших об'єктів санітарних заходів; 
2.4) організовує та проводить своєчасний та якісний розгляд 
звернень, запитів від органів виконавчої влади, громадських 
об’єднань, підприємств та організацій, громадян в межах 
повноважень; 
2.5) забезпечує проведення ефективного документообігу, взаємодії 
з громадськістю, забезпечення доступу до публічної інформації, 
організації підготовки аналітичних, інформаційних, довідкових, 
інших матеріалів з питань виконавської дисципліни та питань, що 
належать до компетенції Відділу; 
2.6) надає пропозиції начальнику Головного управління про 
призначення на посади, звільнення з посад, переміщення, 
заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності 
працівників Відділу; 
2.7) координує і організовує здійснення державного нагляду 
(контролю) за:  
- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами санітарних 
заходів, пов’язаних з продуктами тваринного походження, 
репродуктивним матеріалом, біологічними продуктами, 
патологічним матеріалом, ветеринарними препаратами, 
субстанціями, кормовими добавками, преміксами та кормами, 
засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за тваринами 
та супутніми об’єктами, штамами мікроорганізмів, а також 
потужностями, що використовуються для їх виробництва, 
переробки, зберігання та обігу; 
- діяльністю суб’єктів господарювання, які здійснюють 
виробництво, перевезення, зберігання, реалізацію органічної 
продукції (сировини); 
- проведенням ветеринарно-санітарної експертизи на потужностях, 
які використовуються для виробництва, переробки, зберігання та 
обігу тварин, харчових продуктів, а також на агропродовольчих 
ринках; 



- безпечністю харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або 
обігу з метою їх експорту та імпорту, а також видачею 
міжнародних ветеринарних (санітарних) сертифікатів (для держав 
СНД – ветеринарних свідоцтв у визначених законодавством 
випадках); 
- переміщенням тварин, харчових продуктів, інших об’єктів 
санітарних заходів, пов’язаних з продуктами тваринного 
походження, репродуктивного матеріалу, біологічних продуктів, 
патологічного матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, 
кормових добавок, преміксів та кормів, засобів ветеринарної 
медицини, засобів догляду за тваринами та супутніми об’єктами, 
штамів мікроорганізмів; 
- організацією роботи зі збору, утилізації та знищення загиблих 
тварин і відходів тваринного походження; 
- здійсненням протиепізоотичних заходів юридичними та 
фізичними особами, що провадять професійну діяльність у галузі 
ветеринарної медицини; 
- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та реєстрації 
тварин; 
2.8) контролює виконання 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; 
2.9) виконує інспекційні функції: проводить планові, позапланові 
перевірки у суб’єктів господарювання з питання дотримання вимог 
законодавства щодо безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини; 
2.10) вживає у межах повноважень, передбачених законом, заходів 
щодо усунення порушень вимог закону і притягнення винних у 
таких порушеннях осіб до відповідальності відповідно до закону; 
2.11) вживає заходів щодо забезпечення захисту населення від
хвороб, спільних для тварин та людей; 
2.12) аналізує причини та умови виникнення та поширення хвороб 
тварин, організує заходи щодо локалізації спалаху заразних хвороб, 
в тому числі спільних для тварин і людей, готує пропозиції та 
рекомендації щодо їх профілактики, ліквідації та боротьби з такими 
хворобами; 
2.13) забезпечує у випадках, передбачених законом, своєчасне 
встановлення в разі виникнення заразних хвороб тварин, виконання 
карантинних та інших ветеринарно – санітарних заходів в 
інфікованій та буферній зонах, а в разі необхідності – у зоні 
спостереження; 
2.14) організовує та контролює здійснення заходів для проведення 
дезінфекції, дезінсекції та дератизації на потужностях, що 
використовуються для виробництва, переробки, зберігання та обігу 
тварин, харчових продуктів, репродуктивного матеріалу, 
ветеринарних препаратів, субстанцій, кормових добавок, преміксів 
та кормів, а також засобів, що використовуються для їх 
транспортування; 
2.15) проводить, у межах компетенції, експертизи та узгодження 
проектів планування та будівництва тваринницьких ферм, 



потужностей, що здійснюють забій тварин, переробних 
підприємств, ринків; бере участь у відведені земельних ділянок для 
всіх видів зазначеного будівництва і забору води для тварин; 
2.16) проводить видачу, відповідно до законодавства 
експлуатаційних дозволів та забезпечує ведення їх реєстру; 
2.17) організовує реалізацію заходів з профілактики виникнення 
інфекційних та неінфекційних захворювань (отруєнь) серед людей, 
у т.ч. пов’язаних з харчовою продукцією, радіаційних уражень та 
запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я і життя людей 
факторів середовища життєдіяльності; 
2.18) здійснює профілактичні та протиепідемічні заходи щодо 
охорони території від занесення та поширення інфекційних хвороб 
людей; 
2.19) організовує та приймає участь у проведенні санітарно-
епідеміологічних розслідувань (обстежень) інфекційних та 
неінфекційних захворювань, радіаційних уражень людей, випадків 
порушення норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з 
джерелами іонізуючого випромінювання та вживає заходів щодо їх 
усунення; 
2.20) здійснює, у межах повноважень, контроль за факторами 
середовища життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив 
на здоров’я; 
2.21) організовує та проводить відбір зразків об’єктів санітарних 
заходів під час здійснення державного нагляду (контролю) для 
перевірки характеристик продукції та інших необхідних досліджень 
(випробувань, вимірювань);   
2.22) готує разом з юридичною службою матеріали перевірок до 
правоохоронних органів для вирішення питань про притягнення до 
відповідальності осіб, у діях яких містяться ознаки кримінального 
правопорушення; 
2.23) надає адміністративні послуги, в межах повноважень, 
відповідно до закону;  
3) здійснення інших повноважень, передбачених законодавством. 

Умови оплати праці Відповідно до статей 50, 52 Закону України «Про державну 
службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 
року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів». 
Посадовий оклад – 4000,00 грн. 

Інформація про 
строковість чи 
безстроковість 
призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, 
необхідних для участі в 
конкурсі, та строк їх 
подання 

1) копія паспорта громадянина України; 
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 
мотивів до зайняття посади державної служби, до якої додається 
резюме у довільній формі; 
3) письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною третьою або 
четвертою статті 1 Закону України “Про очищення влади”, та надає 
згоду на проходження перевірки та оприлюднення відомостей 
стосовно неї відповідно до зазначеного Закону або копію довідки 
встановленої форми про результати такої перевірки; 
4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 



5) оригінал посвічення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою; 
6) заповнена особова картка встановленого зразка; 
7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, за 2016 рік.* 
Документи приймаються  
до 17 год. 00 хв. 29 листопада  2017 року  
за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84,  
4 поверх, каб. 402 

Дата, час і місце 
проведення конкурсу 

04 грудня 2017 року  
тестування о 10.00 годин  
за адресою: 25006,  
м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, 4 поверх, каб.418 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер 
телефону та адреса 
електронної пошти 
особи, яка надає 
додаткову інформацію 
з питань проведення 
конкурсу 

Кіріченко Ольга Юріївна, 
тел. (0522) 32-26-40, 
E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 
Загальні вимоги 

1 Освіта Вища, магістр 
2 Досвід роботи  Досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" 

або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років 

3 Володіння 
державною 
мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 
1 Освіта Вища, за спеціальністю – «ветеринарна медицина» або “санітарія, 

гігієна, епідеміологія”, “медико-профілактична справа 
Вимоги до професійної компетентністі 

1 Лідерство 
1) ведення ділових переговорів; 
2) вміння обґрунтовувати власну позицію; 
3) досягнення кінцевих результатів. 

2 Прийняття 
ефективних 
рішень 

1) вміння вирішувати комплексні завдання; 
2) ефективно використовувати ресурси (у тому числі фінансові і 
матеріальні); 
3) аналіз державної політики та планування заходів з її реалізації; 
4) вміння працювати з великими масивами інформації; 
5) вміння працювати при багатозадачності; 
6) встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

3 Комунікації та 
взаємодія 

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 
2) співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 
3) відкритість. 

4 Впровадження 
змін 

1) реалізація плану змін; 
2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них; 
3) оцінка ефективності здійснених змін. 



5 Управління 
організацією 
роботи та 
персоналом 

5. Управління організацією роботи та персоналом: 
1) організація і контроль роботи; 
2) управління проектами; 
3) управління якісним обслуговуванням; 
4) вміння працювати в команді та керувати командою; 
5) мотивування; 
6) оцінка і розвиток підлеглих; 
7) вміння розв’язання конфліктів. 

6 Особистісні 
компетенції 

) аналітичні здібності; 
2) дисципліна і системність; 
3) інноваційність та креативність; 
4) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 
5) дипломатичність та гнучкість; 
6) незалежність та ініціативність; 
7) вміння працювати в стресових ситуаціях 

Професійні знання 

Знання законодавства 1. Конституція України. 
2. Закон України ''Про державну службу''. 
3. Закон України «Про звернення громадян»; 
4. Закон України ''Про запобігання корупції''; 
5. Кодекс законів про працю України. 

Знання спеціального 
законодавства, що 
пов’язане із завданням 
та змістом роботи 
державного службовця 
відповідно до 
посадової інструкції  

Кодекс України про адміністративні правопорушення; 
Господарський кодекс України; 
Закони України: ''Про основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів'', ''Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності'', ''Про 
ветеринарну медицину'', ''Про молоко та молочні продукти'', ''Про 
рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них'', ''Про 
вилучення з обігу, переробку, утилізацію, знищення або подальше 
використання неякісної та небезпечної продукції'', ''Про відходи'', 
''Про захист населення від інфекційних хвороб'', ''Про забезпечення 
санітарного та епідемічного благополуччя населення'', ''Про 
оздоровлення та відпочинок дітей'', ''Про питну воду та питне 
водопостачання'', ''Про охорону навколишнього природного 
середовища'', ''Основи законодавства України про охорону 
здоров’я'', ''Про державний контроль за дотриманням законодавства 
про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного 
походження, здоров’я та благополуччя тварин'', ''Про побічні 
продукти тваринного походження, не призначені для споживання 
людиною'', інші закони України; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 17.06.2015 № 402 «Про 
затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від 
провадження господарської діяльності, яка підлягає державному 
ветеринарно-санітарному контролю та нагляду, і визначається 
періодичність проведення планових заходів державного нагляду 
(контролю) Державною ветеринарною та фітосанітарною 
службою», інші Постанови Кабінету Міністрів України, які 
регулюють діяльність у галузі ветеринарної медицини; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 23.04.2008 № 413 ″Про 
затвердження порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для здійснення протиепізоотичних заходів та 
переліку послуг спеціалістів ветеринарної медицини, які провадять 



ветеринарну практику, за здійснення обов’язкових або необхідних 
протиепізоотичних заходів та розмірів їх оплати″; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 641 
"Про затвердження переліку платних адміністративних послуг, які 
надаються Державною службою з питань безпечності харчових 
продуктів та захисту споживачів, органами та установами, що 
належать до сфери її управління, і розміру плати за їх надання"; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 14.06.2002 № 833 "Про 
затвердження Порядку відбору зразків продукції тваринного, 
рослинного і біотехнологічного походження для проведення 
досліджень". 
Постанова Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 № 1006 "Про 
затвердження переліку особливо небезпечних (карантинних) 
хвороб тварин"; 
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ НОРМИ ТА ПРАВИЛА. Гігієнічні 
вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною 
(ДСанПіН 2.2.4-171-10); 
ДЕРЖАВНІ САНІТАРНІ ПРАВИЛА ТА НОРМИ "Улаштування, 
утримання і організація режиму діяльності дитячих оздоровчих 
закладів" ДСанПіН 5.5.5.23-99; 
Сертифікат здоров’я на харчові продукти нетваринного 
походження / HEALTH CERTIFICATE; 
Інші відомчі накази професійного спрямування 

 
 
* Відповідно до рішення Національного агентства з питань запобігання корупції  
від 10.06.2016 № 2 "Про початок роботи системи подання та оприлюднення декларацій осіб, 
уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування", 
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.07.2016 за № 958/29088, з 1 січня 2017 
року подання декларацій здійснюється згідно з Законом України "Про запобігання корупції" 
шляхом заповнення відповідних форм на офіційному веб-сайті Національного агентства з 
питань запобігання корупції з використанням програмних засобів Єдиного державного 
реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування. 
 

 


