
Додаток № 4
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного управління
 Держпродспоживслужби в 
Черкаській області 
від 23.01.2018  № 38-ОД



УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

 державної служби категорія "В"
головного спеціаліста відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної

медицини Монастирищенського районного управління
Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області

Загальні умови

Посадові обов’язки
1.  Здійснення  державного  контролю  за  безпечністю  та
окремими показниками якості харчових продуктів, кормових
добавок,  преміксів  та  кормів.  Веде державну  статистичну
звітність  у  сфері  ветеринарної  медицини  та  державного
контролю;
2.  Здійснення  державного  контролю  за  додержанням
потужностями  гігієнічних  вимог  при  виробництві,
транспортуванні, зберіганні та реалізації харчових продуктів,
інших  об’єктів  санітарних  заходів,  кормових  добавок,
преміксів та кормів;
3.  Здійснення  державного  контролю  за  впровадженням
постійно  діючих  процедур,  заснованих  на  принципах
системи  аналізу  небезпечних  факторів  та  контролю  у
критичних точках (НАССР);
4. Здійснення державного ветеринарно-санітарного контрою 
та нагляду щодо виконання Планів державного моніторингу 
залишкової кількості ветеринарних препаратів та 
забруднюючих речовин у живих тваринах, харчових 
продуктах тваринного та рослинного походження і кормах.

Умови оплати праці Відповідно до Закону України "Про державну службу"
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  щодо  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 на
оприлюднення  відомостей  стосовно  неї  відповідно  до
зазначеного Закону.
4. Копію (копії) документа (документів) про освіту.
5.  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.
Документи приймаються до 17.00, 08 лютого 2018 р.

Місце, час та дата початку 
проведення конкурсу

13 лютого 2018 року о 10:00 год.
м. Черкаси, вул. Смілянська, 120

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону та 
адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову 

  Головний спеціаліст відділу управління персоналом
Чмуль Анна Вадимівна

  тел./факс: (0472) 63-05-27 
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