ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ Головного управління
Держпродспоживслужби
у Волинській області
від 30 листопада 2017 року № 243 – од
УМОВИ
проведення конкурсу
на зайняття вакантної посади державної служби категорії «В» –
головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної
медицини Володимир-Волинського районного управління Головного управління
Держпродспоживслужби у Волинській області

Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Інформація про
строковість чи
безстроковість
призначення на посаду
Перелік документів,
необхідних для участі в
конкурсі, та строк їх
подання

Загальні умови
Здійснення державного ветеринарно-санітарного контролю та
нагляду за тваринами, харчовими продуктами, неїстівними
продуктами тваринного походження, репродуктивним матеріалом,
біологічними продуктами, ветеринарними препаратами, субстанціями,
кормовими добавками, преміксами та кормами, патологічним
матеріалом, засобами ветеринарної медицини, засобами догляду за
тваринами, а також потужностями (об’єктами), що використовуються
для їх виробництва, переробки та обігу.
Проведення
обстеження
ветеринарно-санітарного
стану
тваринницьких ферм, переробних підприємств, боєнь, цехів, ярмарків,
ринків, пунктів заготівлі молока, племінних підприємств, пунктів
штучного осіменіння, пасік, інкубаторів усіх форм власності,
складських приміщень для зберігання продукції тваринного і
рослинного походження, ветеринарних препаратів, субстанцій,
готових кормів, кормових добавок і засобів їх транспортування.
Здійснення контролю за:
- виробництвом доброякісних у ветеринарному і санітарному
відношенні продуктів і сировини тваринного походження;
- дотриманням керівниками підприємств, власниками тварин та
сировини тваринного походження ветеринарних вимог при
вирощуванні, заготівлі, транспортуванні, забої тварин, виробництві,
переробці, зберіганні сировини і продуктів тваринного походження;
- проведенням ідентифікації та реєстрації тварин, видачею
супровідних ветеринарних документів при переміщенні тварин та
своєчасним внесенням до Єдиного державного реєстру фактів
переміщення, забою (загибелі) тварин спеціалістами обласної,
районних та міських державних лікарень ветеринарної медицини.
Організація та здійснення державного контролю за впровадженням
постійно діючих процедур, заснованих на принципах системи аналізу
небезпечних факторів та контролю у критичних точках (НАССР).
Посадовий оклад – 3200 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за
ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати
праці – премія.
Безстроково

1) копія паспорта громадянина України;
2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних
мотивів для зайняття посади державної служби, до якої додається
резюме у довільній формі;
3) письмова заява, в якій 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;
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 минулий рік
Місце, час та дата початку
проведення конкурсу
Прізвище, ім’я та по
батькові, номер телефону
та адреса електронної
пошти особи, яка надає
додаткову інформацію з
питань проведення
конкурсу
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Освіта

2
3

Досвід роботи
Володіння державною
мовою

Термін подання документів: до 17год. 45хв. 18 грудня 2017 року.
26 грудня 2017 року, початок о 10.00 год.
за адресою:43006, м. Луцьк, вул. Вахтангова, 10В.
Павлюк Анна Дмитрівна
тел. (0332) 77-24-08
upravpersonal@i.ua
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Вимога
Якісне виконання
поставлених завдань
Командна робота та
взаємодія
Технічні вміння
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Особистісні компетенції

1

Вимога
Знання законодавства

1
2

2

Кваліфікаційні вимоги
Вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра,
бакалавра за напрямом підготовки «Ветеринарна медицина»
Не потребує
Вільне володіння державною мовою
Вимоги до компетентності
Компоненти вимоги
Вміння працювати з інформацією;
Орієнтація на досягнення кінцевих результатів.
Вміння працювати в команді.

Знання спеціального
законодавства, що пов’язане
із завданнями та змістом
роботи державного
службовця відповідно до
посадової інструкції
(положення про
структурний підрозділ)

Вміння використовувати комп’ютерне обладнання та
програмне забезпечення, офісну техніку.
Дисциплінованість, системність та самостійність у роботі,
комунікабельність, професіоналізм.
Професійні знання
Компоненти вимоги
Знання:
- Конституції України;
- Закону України «Про державну службу»;
- Закону України «Про запобігання корупції»
Знання Закону України «Про основні принципи та вимоги до
безпечності та якості харчових продуктів», Закону України
“Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності”, Закону України «Про ветеринарну
медицину» та інші законодавчі та нормативно-правові акти.

