
Додаток 1 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Головного управління 

Держпродспоживслужби в  

Сумській області  

від 05.10.2018 № 710-к 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади 

головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної 

медицини Роменського міськрайонного управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Сумській області (категорія «В») 

(місце роботи – м. Ромни, Сумська область) 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Здійснення державного ветеринарно-санітарного 

нагляду (контролю) за здоров'ям та благополуччям 

тварин, безпечністю та окремими показниками 

якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) 

продуктів тваринного походження, кормів та інших 

об’єктів санітарних заходів, охороною території 

України від занесення збудників особливо 

небезпечних хвороб, включених до списку 

Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з 

територій інших держав або карантинних зон;  

2. Здійснення державного нагляду (контролю) за: 

тваринами, харчовими продуктами, іншими 

об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з 

продуктами тваринного походження; проведенням 

ветеринарно- санітарної експертизи на 

потужностях, які використовуються для 

виробництва та/або обігу тварин, харчових 

продуктів, а також на агропродовольчих ринках та 

за місцем проведення ярмарок; безпечністю 

харчових продуктів у процесі їх виробництва та/або 

обігу з метою їх експорту та імпорту, а також 

видачею міжнародних сертифікатів; переміщенням 

тварин, харчових продуктів, інших об’єктів 

санітарних заходів, пов’язаних з продуктами 

тваринного походження; здійсненням 

протиепізоотичних заходів юридичними та 

фізичними особами, що провадять професійну 

діяльність у галузі ветеринарної медицини; 

впровадженням постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР);  

3. Участь у виконанні 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. 

Крім того, 

1. здійснює державний ветеринарно-санітарного 

нагляд (контроль) за здоров'ям та благополуччям 

тварин, безпечністю та окремими показниками 

якості харчових продуктів, неїстівних (побічних) 

продуктів тваринного походження, кормів та інших 

об’єктів санітарних заходів, охорону території 

України від занесення збудників особливо 

небезпечних хвороб, включених до списку 

Міжнародного епізоотичного бюро (далі - МЕБ), з 

територій інших держав або карантинних зон; 

2. здійснює державний нагляд (контроль) за: 

- тваринами, харчовими продуктами, іншими 

об’єктами санітарних заходів, пов’язаними з 

продуктами тваринного походження, 

репродуктивним матеріалом, племінною справою у 

тваринництві, 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 та/або обігу тварин, харчових 

продуктів, а також на агропродовольчих ринках та 

за місцем проведення ярмарок; 

- безпечністю харчових продуктів у процесі їх 

виробництва та/або обігу з метою їх експорту та 

імпорту, а також видачею міжнародних 

сертифікатів (ветеринарних, санітарних, 

сертифікатів здоров’я), а 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 побічних продуктів 

тваринного походження, не призначених для 



споживання людиною; здійсненням 

протиепізоотичних заходів юридичними та 

фізичними особами, що провадять професійну 

діяльність у галузі ветеринарної медицини; 

- дотриманням законодавства щодо ідентифікації та 

реєстрації тварин; 

- проведенням суб’єктами господарювання 

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; 

- впровадженням постійно діючих процедур, 

заснованих на принципах системи аналізу 

небезпечних факторів та контролю у критичних 

точках (НАССР); 

- організовує захист населення від хвороб, спільних 

для тварин і людей; 

3. сприяє виконанню 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; 

4. організовує здійснення заходів для проведення 

дезінфекції, дезінсекції та дератизації на 

потужностях, що використовуються для 

виробництва, переробки, зберігання та обігу 

харчових продуктів, тварин, репродуктивного 

матеріалу, ветеринарних препаратів, субстанцій, 

кормових добавок, преміксів та кормів, засобів 

ветеринарної медицини, засобів догляду за 

тваринами та супутніми об’єктами, штамів 

мікроорганізмів, а також засобів, що 

використовуються для їх транспортування; 

5. аналізує причини й умови виникнення та 

поширення хвороб тварин, організовує заходи щодо 

локалізації та ліквідації спалаху заразних хвороб, 

спільних для тварин і людей, готує пропозиції та 

рекомендації щодо профілактики, ліквідації та 

боротьби з такими хворобами; 

6. здійснює державний контроль за розведенням та 

утриманням сільськогосподарських тварин для 

запобігання жорстокому поводженню з ними; 

8. видає органам страхування висновки щодо 

причин захворювання вимушено забитих, загиблих 

або знищених тварин; 

9. забезпечує у випадках, передбачених законом, 

своєчасне встановлення карантину в разі 

виникнення особливо небезпечних хвороб, 



включених до списку МЕБ, або інших хвороб, що 

підлягають повідомленню, проведення карантинних 

та інших ветеринарно-санітарних заходів в 

інфікованій та буферній зонах, зоні спостереження; 

10. забепечує координоцію діяльність установ 

ветеринарної медицини з організації та проведення 

державної ветеринарно-санітарної експертизи 

харчових продуктів, неїстівних продуктів 

тваринного походження, репродуктивного 

матеріалу, біологічних продуктів, кормових 

добавок, преміксів та кормів, забезпечує проведення 

ветеринарно-санітарних заходів щодо перевірки 

безпечності харчових продуктів; 

11. забезпечує встановлення обмеження або 

заборону на обіг об’єктів державного контролю, що 

можуть переносити особливо небезпечні хвороби, 

включені до списку МЕБ, або інші хвороби, що 

підлягають повідомленню, з окремих держав або 

карантинних зон у разі підтвердження факту 

спалаху таких хвороб; 

12. за потребою бере участь у проведенні 

експертизи та узгодження проектів планування і 

будівництва тваринницьких ферм, потужностей, що 

здійснюють забій тварин, переробних підприємств, 

підприємств з виробництва ветеринарних 

препаратів, ринків; бере участь у відведенні 

земельних ділянок для всіх видів зазначеного 

будівництва і забору води для тварин; 

13. організовує проведення моніторингу кормів, 

кормових добавок та ветеринарних препаратів, 

отриманих з використанням ГМО, за критерієм 

наявності в них зареєстрованих ГМО джерел; 

14. розробляє плани щорічного державного 

контролю, плани державного моніторингу та плани 

протиепізоотичних заходів відповідно до закону; 

15. готує матеріали щодо внесення інформації до 

відповідних реєстрів потужностей (об’єктів); 

16. готує пропозиції про обсяг необхідних 

ветеринарних препаратів для виконання 

обов’язкових (планових) або вимушених 

протиепізоотичних заходів; 

17. здійснює ветеринарно-санітарний нагляд за 

роботою уповноважених лікарів щодо виконання 

ветеринарно-санітарних заходів. 

Умови оплати праці Посадовий оклад відповідно до нормативно-

правового акту, що регулює умови оплати праці 

державних службовців у 2018 році. Надбавка за 

вислугу років на державній службі, надбавка за ранг 

державного службовця відповідно до  

ст. 52 Закону України «Про державну службу»  

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

Безстрокове призначення на посаду 

 



призначення на посаду 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх 

подання 

1.Копія паспорту громадянина України; 

2.Письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів щодо зайняття 

посади державної служби за встановленою формою 

(додаток 2 до Порядку проведення конкурсу на 

зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

25.03.2016 року № 246 (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 року № 

648)), 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 на оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 

Закону; 

4.Копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5.Заповнена особова картка встановленого зразка; 

6. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, за 

минулий рік* 

8. У разі інвалідності – заяву за встановленою 

формою, про забезпечення в установленому 

порядку розумного пристосування(додаток 3 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 року № 

246 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 18.08.2017 року № 648)). 

 Термін прийняття документів – 15 календарних 

днів з дня оприлюднення інформації про 

проведення конкурсу,  

до 1645 години 19 жовтня 2018 року, за адресою: 

м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. № 5. 

Дата, час і місце проведення 

конкурсу 

24 жовтня 2018 року, починаючи з 1000 годин, за 

адресою: м. Суми, вул. Гамалія, 25, 3-й поверх, каб. 

№ 5. 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Пархоменко Олена Євгенівна, 

тел. 0542-61-73-40 

моб. 050-585-03-20 

е-mail: pravosektor-07@ukr.net 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра 

2. Досвід роботи Без досвіду роботи 

3. Володіння державною Вільне володіння державною мовою 



мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Освіта  Вища освіта не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра в галузі «Ветеринарна медицина» 

2. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- вміння працювати з інформацією; 

- орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

- вміння вирішувати комплексні завдання. 

3. Командна робота та 

взаємодія 

- вміння працювати в команді; 

- вміння ефективної координації з іншими; 

- вміння надавати зворотній зв'язок. 

4. Сприйняття змін - виконання плану змін та покращень; 

- здатність приймати зміни та змінюватись. 

5. Особистісні компетенції - відповідальність; 

- системність і самостійність в роботі; 

- наполегливість; 

- креативність та ініціативність; 

- орієнтація на саморозвиток; 

- орієнтація на обслуговування; 

- вміння працювати в стресових ситуаціях. 

6. Технічні вміння - вміння використовувати комп'ютерне обладнання 

та програмне забезпечення: рівень досвідченого 

користувача; досвід роботи з офісним пакетом 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point); 

навички роботи з інформаційно-пошуковими 

системами в мережі Інтернет, використовувати 

офісну техніку  

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства - Конституція України; 

- Закон України «Про державну службу»; 

- Закон України «Про запобігання корупції». 

2. Знання спеціального 

законодавства, що пов’язане із 

завданнями та змістом роботи 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення про 

структурний підрозділ) 

- - Конституцію України; акти законодавства, що 

стосуються діяльності відділу; Укази Президента 

України, постанови та розпорядження Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, інші 

нормативно-правові акти, що регулюють розвиток 

відповідної сфери економіки держави; порядок 

підготовки та внесення до відповідних органів 

проектів законодавчих та нормативних актів; 

державну політику з напряму діяльності відділу; 

основи державного управління; форми та методи 

роботи із засобами масової інформації; правила 

ділового етикету; правила діловодства у 

центральних органах виконавчої влади; основи 

державного  управління персоналом; державну 

мову на рівні вільного володіння; правила та 

норми охорони праці та протипожежного захисту; 

основні принципи роботи на комп'ютері та 

відповідні програмні засоби. 

- Основи державного управління, адміністративної 

роботи, системи державних органів виконавчої 

http://consultant.parus.ua/?doc=005RD4D585&abz=06UJV


влади, внутрішня організація їх діяльності; 

- - Закон України «Про звернення громадян»;  

- Закон України «Про інформацію»;  

- Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»;  

- Закон України «Про ветеринарну медицину»; 

- Закон України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської 

діяльності»; 

- Закон України «Про основні принципи та вимоги 

до безпечності та якості харчових продуктів»; 

- Закон України «Про побічні продукти 

тваринного походження, не призначені для 

споживання людиною»;  

- Закон України «Про державний контроль за 

дотриманням законодавства про харчові продукти, 

корми, побічні продукти тваринного походження, 

здоров’я та благополуччя тварин»; 

- Закон України «Про ідентифікацію та реєстрацію 

тварин»; 

- Закон України «Про племінну справу у 

тваринництві»; 

- Кодекс України про адміністративні 

правопорушення; 

- Загальні правила етичної поведінки державних 

службовців та посадових осіб місцевого 

самоврядування, затвердж. Наказом 

Нацдержслужби України від 05.08.2016 року 

№158; 

- чинні підзаконні нормативно-правові акти з 

питань безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини. 

 

* 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. 




