
      

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби  

в Кіровоградській  області 

11 квітня  2019 року № 792 

 

УМОВИ  

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

заступника начальника управління-начальника  відділу безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини Кропивницького міського управління  

Головного управління Держпродспоживслужби в Кіровоградській області 

 
Загальні умови  

Посадові обов’язки  - здійснює керівництво діяльністю відділу; 

- забезпечує виконання завдань, покладених на відділ; 

- здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу; 

- у межах повноважень та за дорученням керівництва, 

представляє інтереси міського Управління 

Держпродспоживслужби в Кіровоградській області  в органах 

державної влади та місцевого самоврядування, об’єднаннях 

громадян, профспілкових та інших установах та організаціях; 

- бере участь у нарадах, семінарах, конференціях, що 

належать до компетенції районного Управління та відділу 

безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини; 

- вносить на розгляд начальника Управління пропозиції щодо 

покращення роботи відділу; 

- виконує обов’язки державного ветеринарного інспектора;   

-  координує і організовує  здійснення державного нагляду 

(контролю) за: 

- тваринами, харчовими продуктами, іншими об’єктами 

санітарних заходів, пов’язаними з продуктами тваринного 

походження, 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); 

- 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; 

- 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; 

- виконує інспекційні функції: проводить планові, 

позапланові перевірки у суб’єктів господарювання з питання 

дотримання вимог законодавства щодо безпечності харчових 

продуктів та ветеринарної медицини; 

- фіксує процес здійснення планового (позапланового) заходу 

чи кожну окрему дію за допомогою засобів аудіо- та 

відеотехніки; 



- вживає у межах повноважень, передбачених законом, 

заходів щодо усунення порушень вимог закону і притягнення 

винних у таких порушеннях осіб до відповідальності 

відповідно до закону; 

- 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 – 5710,00 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 (у разі подання документів для участі у 

конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік (щорічна). 

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на 

утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму 

відповідних платежів за шість місяців з дня пред’явлення 

виконавчого документа до примусового виконання.  

 

Документи приймаються до 16.00 год.  10 травня  2019 

року за адресою: м. Кропивницький, вул. Тараса Карпи, 

84,  3 поверх, каб. 316. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу 

15 травня  2019 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 

1 Освіта Вища,ступінь вищої освіти не нижче магістра за 

mailto:gudpss@kr.consumer.gov.ua


спеціальністю «Ветеринарна медицина» відповідно ч.1 ст.1 

Розділу 1 ЗУ «Про ветеринарну медицину». 

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 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)  діалогове спілкування,  

3) навички управління,  

4) лідерські якості,  

5) вміння розподіляти роботу.  

3 Необхідні 

особистісні якості 

1) відповідальність;  

2) ініціативність  

3) комунікабельність; 

4) дисциплінованість; 

5) неупередженість. 

Професійні знання 

Знання законодавства 1. Конституція України. 

2. Закон України “Про державну службу”. 

3. Закон України “Про запобігання корупції”. 

Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданням та 

змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції 

1) Закони України: «Про ветеринарну медицину», «Про 

основні принципи та вимоги до безпечності та якості 

харчових продуктів», «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності», «Про 

молоко та молочні продукти», «Про рибу, інші водні живі 

ресурси та харчову продукцію з них», «Про державний 

контроль за дотриманням законодавства про харчові 

продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин», інші закони України;  

2) 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; 

3) Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 06.02.2017 № 41 «Про затвердження форми акта, 

складеного за результатами державного аудиту щодо 

додержання операторами ринку вимог законодавства 

стосовно постійно діючих процедур, що засновані на 

принципах системи аналізу небезпечних факторів та 

контролю у критичних точках»; 

Наказ Міністерства аграрної політики та продовольства 

України від 06.02.2017 № 42 «Про затвердження форми акта, 

складеного за результатами проведення планового 

(позапланового) заходу державного контролю стосовно 

додержання операторами ринку гігієнічних вимог щодо 

поводження з харчовими продуктами»; 

4) Сертифікат здоров’я на харчові продукти нетваринного 

походження / HEALTH CERTIFICATE; 

5) Інші відомчі накази професійного спрямування. 
 

 

 

  

  

 


