
      

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській  області 

11 березня  2020 року № 635 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії “В” - 

головного спеціаліста відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Новоархангельського  районного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

 
Загальні умови  

Посадові обов’язки  - здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд 

(контроль) на території району; 

- готує проекти розпоряджень, наказів, інших документів, 

інформацій за санітарно-епідеміологічним напрямком у 

межах повноважень відділу; 

 - реалізовує першочергові заходи щодо профілактики 

виникнення інфекційних хвороб, у тому числі шляхом 

передачі яких є харчові продукти, масових неінфекційних 

захворювань (отруєнь), радіаційних уражень людей, 

запобігання шкідливому впливу на стан здоров’я і життя 

людини факторів середовища життєдіяльності; 

- бере участь у проведенні санітарно-епідеміологічних 

розслідувань спалахів та групових інфекційних, 

неінфекційних захворювань в організованих колективах, 

населених пунктах, пов’язаних з дією загального чинника 

передачі та вживання заходів з усунення причин і умов їх 

виникнення, радіаційних уражень людей, випадків порушення 

норм радіаційної безпеки, санітарних правил роботи з 

радіоактивними речовинами, іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання, та вживає заходи до їх усунення відповідно 

з чинним законодавством; 

- здійснює у межах повноважень контроль за усуненням 

причин і умов виникнення та поширення масових 

інфекційних, неінфекційних захворювань, отруєнь та 

радіаційних уражень людей; 

- організовує проведення профілактичних та 

протиепідемічних заходів щодо охорони території району від 

проникнення хвороб людей; 

- застосовує передбачені законодавством заходи щодо 

обмеження, заборони, припинення порушення вимог 

санітарного законодавства; 

- здійснює контроль за факторами середовища 

життєдіяльності людини, що мають шкідливий вплив на 

здоров’я населення; 

- аналізує стан захворюваності населення, що належить до 

компетенції відділу; здійснює аналіз причин і умов 

погіршення санітарної та епідемічної ситуації на 

підпорядкованій території та готує пропозиції щодо 

санітарних та протиепідемічних (профілактичних) заходів і 

контроль за їх проведенням; 

- контролює проведення лабораторних досліджень 

(випробувань) для цілей державного нагляду (контролю);                    

- проводить відбір зразків об’єктів санітарних заходів;    



- приймає участь в розгляді звернень, запитів від органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, 

громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, 

громадян з напряму діяльності, а також готує за ними проекти 

відповідних наказів, розпоряджень, відповідей; 

- виконує інші повноваження визначені 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» із змінами. 

Посадовий оклад – 5300 грн. відповідно до штатного розпису (на 

2020 рік). 
Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення на посаду. 

Перелік інформації, 

необхідної  для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1) реквізити документа, що посвідчує особу та підтвердження 

громадянства України; 

2) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних 

мотивів щодо зайняття посади державної служби за формою 

згідно з Додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.09.2019  № 844) 

(далі – Порядок); 

3) резюме за формою згідно з Додатком 2
1
 до Порядку, в 

якому обов’язково зазначається: 

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

- реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

- підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

- відомості про стаж роботи, стаж державної служби 

(за наявності), досвід роботи на відповідних посадах згідно 

з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону України 

«Про державну службу», та іншими умовами конкурсу; 

4) 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. 

    Інформація подається конкурсній комісії через Єдиний 

портал вакансій державної служби НАДС за посиланням: 

https://career.gov.ua/.  до 17.00 год.  23 березня 2020 року  

На електронні документи, що подаються для участі у 

конкурсі, накладається кваліфікований електронний підпис 

кандидата. 

Державні службовці державного органу, в якому 

проводиться конкурс, які бажають взяти участь у конкурсі, 

подають лише заяву про участь у конкурсі. 

 



Додаткові 

(необов’язкові) 

документи 

Особа, яка має інвалідність та потребує у зв’язку з цим 

розумного пристосування, подає заяву про забезпечення 

в установленому порядку розумного пристосування за 

формою згідно з додатком 3 Порядку проведення конкурсу 

на зайняття посад державної служби. 

Місце, час і дата початку 

проведення оцінювання 

кандидатів 

Тестування на знання законодавства відбудеться за адресою: 

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

каб.318, о 10.00 годині  26  березня   2020 року  

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 

1 Освіта Вища освіта ступеня не нижче молодшого бакалавра або 

бакалавра медичного спрямування  відповідно до  ст.36 ЗУ 

«Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 

населення». 

2 Досвід роботи  Без вимог до стажу роботи. 

3 Володіння 

державною мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати 

з комп’ютером 

(рівень 

користувача, 

зазначити 

необхідні 

спеціалізовані 

програми, з якими 

повинна вміти 

працювати особа) 

Володіння комп'ютером – рівень досвідченого користувача. 

Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, Power Point). 

2 Необхідні ділові 

якості 

1) аналітичні здібності; 

2) вміння працювати з інформацією; 

3) орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

4) вміння працювати в команді,  

5) оперативність; 

6)  стресостійкість. 

3 Необхідні 

особистісні якості 

1) відповідальність; 

2) комунікабельність; 

3) надійність; 

4) самоорганізація та орієнтація на розвиток; 

5) неупередженість; 

6) чесність. 

Професійні знання 

Знання законодавства 1. Конституція України. 

2. Закон України “Про державну службу”. 

3. Закон України “Про запобігання корупції”. 

Знання спеціального 

законодавства, що 

Закони України: «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», «Про захист 

mailto:gudpss@kr.consumer.gov.ua
http://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12
http://zakon.rada.gov.ua/go/4004-12


пов’язане із завданням та 

змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції 

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», Практика 

застосування чинного санітарного законодавства (в межах 

професійної компетенції). 
 

 

 

 

  

 

  

 


