
    Додаток 

до наказу Головного управління  

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській  області 

30 травня  2018 року № 532_ 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії “Б” – 

начальника Новоукраїнського районного  відділу  Головного управління  

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  1) Здійснює керівництво діяльністю Відділу; 

2) Забезпечує 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; 

3) Забезпечує державний нагляд (контроль) відповідно до законів 

України «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», «Про основні принципи та 

вимоги до безпечності та якості харчових продуктів»; 

4) Керується законодавством України з питань проходження 

державної служби, запобігання та протидії корупції; 

5) Здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд на 

території району; 

6) Організовує реалізацію першочергових заходів щодо 

забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення, розслідування ускладнень епідемічної ситуації на 

території району; 

7) Здійснює перевірки та обстеження об’єктів нагляду, діяльності 

суб’єктів господарювання;  

8) Застосовує передбачені законодавством заходи щодо 

обмеження, заборони, припинення порушень санітарного 

законодавства; 

9) Готує проекти розпоряджень, наказів, інших документів, 

інформацій за санітарно-епідеміологічним напрямком; 

10) Приймає участь у розслідуванні інфекційних хвороб, масових 

неінфекційних захворювань (отруєнь), радіаційних уражень 

людей, запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я і життя 

людини факторів середовища життєдіяльності; 

11) Здійснює контроль за усуненням причин і умов виникнення та 

поширення масових інфекційних, неінфекційних захворювань, 

отруєнь та радіаційних уражень людей;  

12) Приймає участь у проведенні профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо охорони території області від 

проникнення хвороб людей; 

13) Організовує та здійснює відбір зразків для проведення 

експертизи (випробування, дослідження); 

14) Організовує та приймає участь у розгляді звернень, запитів; 



15) Визначає фактори, що можуть впливати на стан здоров’я 

людини; 

16) Аналізує стан об’єктів довкілля та вживає заходів щодо 

запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я і життя людини 

факторів середовища життєдіяльності; 

17) Надає адміністративні послуги в межах повноважень; 

18) Надає звітність в сфері санітарного законодавства; 

19) Здійснює інші повноваження, передбачені 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 –5300,00 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 посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (щорічна). 

Документи приймаються до 17.00 год. 14 червня  2018 року за 

адресою: м. Кропивницький,  вул. Тараса Карпи, 84,  3 

поверх, каб. 316 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

20  червня   2018 року, тестування о 10.00 годині за адресою: 

25006, м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 84, 3 поверх, 

каб.315 

 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса  

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію 

з питань проведення 

конкурсу 

Волошина Валентина Миколаївна, 

тел. (0522) 32-26-40, 

E-mail: gudpss@kr.consumer.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

Загальні вимоги 

1 Освіта Вища освіта (магістр)  

mailto:gudpss@kr.consumer.gov.ua


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 

Вимоги до компетентності 

Вимога   Компоненти вимоги 

1 Професійні чи 

технічні знання 
1) ) Вища освіта не нижче ступеня магістра  медичного 

спрямування  відповідно до  ст.36 ЗУ «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення»; 

2) Практика застосування чинного санітарного законодавства (в 

межах професійної компетенції); 

3) Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача. 

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, 

PowerPoint), мережею «Internet». 

2 Лідерство   1) вміння обґрунтовувати власну позицію; 

2) досягнення кінцевих результатів. 

3 Прийняття 

ефективних 

рішень 

1) вміння працювати з великими масивами  інформації; 

2)вміння вирішувати комплексні завдання; 

3) вміння ефективно використовувати ресурси (у тому числі 

фінансові і матеріальні). 

4 Комунікації та 

взаємодія 

1) вміння ефективної комунікації та публічних виступів; 

2) відкритість. 

5 Впровадження 

змін 

1) реалізація плану змін; 

2) здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них. 

6 Управління 

організацією 

роботи з 

персоналом 

1) організація і контроль роботи; 

2) вміння працювати в команді та керувати командою;  

3) оцінка і розвиток підлеглих. 

 

 Ділові якості 1) аналітичні здібності; 

2) навички управління; 

3) організаторські здібності; 

4) стратегічне мислення;  

7 Особистістні 

якості 

1) відповідальність;   

2) ініціативність; 

3) креативність. 

Професійні знання  

Вимога  Компоненти вимоги 

1 Знання 

законодавства 

1. Конституція України. 

2. Закон України ''Про державну службу''. 

3. Закон України «Про звернення громадян»; 

4. Закон України ''Про запобігання корупції''. 

2 Знання 

спеціального 

законодавства, 

що пов’язане із 

завданням та 

змістом роботи 

державного 

службовця 

Закони України: «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», «Про захист населення від інфекційних 

хвороб», «Про адміністративні послуги», «Про дозвільну систему 

у  сфері господарської діяльності», «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про загальну безпечність нехарчової 

продукції», «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності», діючі санітарно-гігієнічні і 

санітарно-протиепідемічні правила і норми, ТУ, ГОСТи, ДСТУ, 

http://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


відповідно до 

посадової 

інструкції 

СНіПи, ДБНи, регламенти, інструкції, накази Міністерства 

аграрної політики та продовольства України, Міністерства 

охорони здоров’я України, Держпродспоживслужби, Головного 

управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області, 

Митний кодекс України, Порядок підготовки та внесення проектів 

нормативно-правових актів, форми та методи роботи із засобами 

масової інформації також інші відомчі акти професійного 

спрямування. 

 

 

 

      


