
Додаток 2 
до наказу Головного управління 
Держпродспоживслужби 
в Одеській області  
від «27» вересня 2016  №223   

 

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» 

Головного спеціаліста відділу санітарної охорони території   
Управління державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспоживслужби в Одеській області 
(21 вакансія) 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Головний спеціаліст Відділу приймає участь в здійсненні санітарних і 
протиепідемічних (профілактичних) заходів щодо санітарної охорони території 
від занесення та розповсюдження інфекційних хвороб, що мають міжнародне 
значення у пунктах пропуску через державний кордон в портах відкритих для 
міжнародних зв’язків:  

- проводить карантинний та медичний (санітарний) огляд суден, членів 
екіпажу, пасажирів, вантажів, що прибувають в порт із-за кордону; 

- приймає участь в проведенні протиепідемічних заходів при виявленні 
хворого (підозрілого) з симптомами на інфекційні, карантинні та особливо – 
небезпечні інфекції, що мають міжнародне значення та визначені згідно з 
Додатком 1 Правил санітарної охорони території України (893-2011-п); 

- перевіряє умови транспортування вантажів, здійснює їх огляд;  
- здійснює контроль за станом протиепідемічної готовності та медичним  

забезпеченням суден, надає необхідні рекомендації адміністрації суден; 
- здійснює контроль за умовами транспортування на суднах небезпечних і 

фумігованих вантажів; 
- надає судну, при наявності даних щодо епідблагополуччя на судні, яке 

прибуває до порту, виходячи з отриманих відомостей, право на «вільну практику 
щодо початку вантажних операцій» - із застосуванням сучасних засобів зв’язку 
окремим суднам, з урахуванням  епідеміологічної обстановки, вирішуючи 



питання у кожному окремому випадку; 
- подає в установленому порядку пропозиції щодо обмеження або заборони 

в'їзду на територію України транспортних засобів, громадян, іноземців та осіб 
без громадянства, експорту, імпорту, транзиту вантажів і товарів з держав або 
регіонів у зв'язку з неблагополучною епідемічною ситуацією на їх територіях. 

Умови оплати праці 

Відповідно до статей 50, 52 Закону України "Про державну службу" та постанови 
Кабінету Міністрів України від 06.04.2016 № 292 "Деякі питання оплати праці 
державних службовців у 2016 році". Посадовий оклад – 3274 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 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 або 
довідка про результати проходження такої перевірки (у разі наявності).  
4.Копія (копії) документа (документів) про освіту. 
5.Заповнена особова картка встановленого зразка. 
6.Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, за минулий рік. 
 

Термін прийняття документів – 15 календарних днів. Остання дата прийняття 
документів – «13» жовтня 2016р. 

Дата, час і місце проведення конкурсу 
«19» жовтня 2016 року о 10:00 год  
за адресою: м. Одеса, вулиця 7-ма Пересипська, 6 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер 
телефону та адреса електронної пошти 
особи, яка надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

Софієва Ольга Володимирівна,  
тел. (048) 712-03-44,  
e-mail: kadry.gudpss.od@ukr.net 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14


Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

1 Освіта Вища відповідно до п.5 ч. 2 статті 20 Закону України "Про державну службу" 

2 Досвід роботи 
Без вимог 

3 Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

1 Освіта Вища освіта 

2 Знання законодавства 
Конституція України, закони України «Про державну службу», «Про запобігання 

корупції», «Про забезпечення санітарного і епідемічного благополуччя населення 
України», «Про захист населення від інфекційних хвороб» та інші нормативно-правові 
акти, що регламентують діяльність у сфері Управління 

3 Професійні чи технічні знання 
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача, досвід ведення ділового 
листування, підготовка аналітичних довідок 

4 Спеціальний досвід роботи 
Стаж роботи за фахом не менше 3 років 
 

5 Знання сучасних інформаційних 
технологій 

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача. Досвід роботи з офісним 
пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) 

6 Особистісні якості Врівноваженість, комунікабельність, відповідальність, аналітичні здібності 
 
Начальник Управління державного нагляду  
за дотриманням санітарного законодавства 
Головного  управління Держпродспоживслужби в Одеській області                                                       Л.В.Степанова                                           


