
Додаток № 6
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Головного управління 
Держпродспоживслужби в Черкаській 
області від 23.01.2018  № 38- ОД 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади

державної служби категорії «В»
головного спеціаліста відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та
організації розслідування спалахів управління державного нагляду за

дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області

Загальні умови

Посадові обов’язки
1. Участь у проведенні санітарно-епідеміологічних 
розслідувань, спрямованих на виявлення причин та умов,
що призвели до виникнення і поширення інфекційних 
хвороб, у тому числі через харчові продукти, групових та 
індивідуальних харчових отруєнь, масових 
неінфекційних захворювань (отруєнь) та радіаційних 
уражень, випадків порушення норм радіаційної безпеки, 
санітарних правил роботи з радіоактивними речовинами, 
іншими джерелами іонізуючих випромінювань та вживає 
заходів щодо їх усунення відповідно до законодавства.
2. Організація проведення в лабораторіях досліджень 
(випробувань) для цілей державного нагляду (контролю).
3. Здійснення, в межах повноважень, надання 
адміністративних послуг, підготовку документів 
дозвільного характеру, передбачених чинним 
законодавством.
4. Здійснення інші повноваження відповідно 
законодавства.

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
2017рік.
Документи  приймаються  до  17.00,  08  лютого  2018
року

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


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 
інформацію з питань 
проведення конкурсу

  Головний спеціаліст відділу управління персоналом
  Чмуль Анна Вадимівна

   тел./факс: (0472) 63-05-27 
E-mail: post@cherk-consumer.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги

1.
Освіта     Вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень     

    бакалавр або молодший  бакалавр) по   
    спеціальності санітарія, гігієна,  
   епідеміологія, медико-профілактична справа

2. Досвід роботи   Без досвіду роботи 
3. Володіння державною 

мовою
Вільне володіння державною мовою.

Вимоги до компетентності
Вимога Компоненти вимоги

1. Якісне виконання 
поставлених завдань

1.Вміння працювати з інформацією;
2. Орієнтація на досягнення кінцевих результатів;
3. Вміння вирішувати комплексні завдання.

2. Навички використання 
сучасних інформаційних 
технологій

Володіння  комп’ютером  –  рівень  досвідченого
користувача.  Досвід  роботи  з  офісним  пакетом
Microsoft Office (Word, Excel,  Power Point). Навички
роботи  з  інформаційно-пошуковими  системами  в
мережі Інтернет. 

3.      Командна робота
     та взаємодія     Вміння працювати в команді.

4. Особистісні якості Врівноваженість, 
комунікабельність,
відповідальність, 
професіоналізм. 

Професійні знання  
Вимога Компоненти вимоги

1. Знання законодавства
Знання:
 Конституції України;
 Закону України «Про державну службу»;
 Закону 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)

     «Про забезпечення санітарного та епідемічного 
      благополуччя населення»;
     «Про захист населення від інфекційних хвороб»;
       Санітарне законодавство.
     «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 
      якості харчових продуктів»;
     Кодекс України про адміністративні правопорушення 
     «Про адміністративні послуги»;
     «Про основні засади державного нагляду (контролю) 

   у сфері господарської діяльності».  та    
     нормативно-правових актів, які регулюють    
     відносини в сфері державного нагляду (контролю) за
     дотриманням санітарного законодавства, 
     забезпечення санітарного та епідемічного 
     благополуччя населення

mailto:post@cherk-consumer.gov.ua

