
ЗАТВЕРДЖЕНО 
наказом начальника Головного 

управління Держпродспоживслужби 
в Одеській області 

від “02” листопада 2020 р. № 4414 
 

ОГОЛОШЕННЯ  
про добір на період дії карантину 

 
Назва та категорія посади, стосовно якої 
прийнято рішення про необхідність 
призначення 

Заступник начальника управління-начальник 
відділу безпечності харчових продуктів та 
ветеринарної медицини Арцизького районного 
управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в Одеській області, 
категорія «Б». 

Посадові обов’язки  1. Забезпечує реалізацію державної політики у 
галузі ветеринарної медицини, сферах 
безпечності та окремих показників якості 
харчових продуктів, здійснення відповідно до 
законодавства державного нагляду (контролю) 
за об’єктами санітарних заходів, 
застосуванням ветеринарно-санітарних 
заходів, охорони в межах компетенції 
території України від проникнення хвороб 
тварин з території інших держав або 
карантинних зон. 
2. Забезпечує взаємодію з органами державної 
влади та місцевого самоврядування, 
установами, підприємствами, організаціями 
усіх форм власності, фізичними та 
юридичними особами. 
3. Очолює та організовує роботу щодо 
забезпечення діяльності відділу. Забезпечує 
виконання покладених на відділ завдань, 
розподіляє функціональні обов’язки між 
працівниками відділу. Забезпечує дотримання 
працівниками відділу правил внутрішнього 
службового розпорядку. 
4. Організовує та здійснює у межах 
повноважень, передбачених законодавством, 
державний контроль за об’єктами санітарних 
заходів та об’єктами державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду.  
5. Бере участь у розробці проектів наказів, 
розпоряджень, окремих положень 
комплексних державних програм з питань, що 
належать до компетенції відділу. Готує 
рішення за напрямами діяльності управління у 
межах наданих відділу повноважень. 
6. Бере участь у реалізації науково-технічної, 
технологічної та інноваційної політики, 
впровадженні у виробництво науково-
технічних досягнень та передового досвіду з 
питань безпечності харчових продуктів та 
кормів та реалізації державної політики в 
інших визначених сферах. 



7. Здійснює державний контроль за 
впровадженням постійно діючих процедур, 
заснованих на принципах системи аналізу 
небезпечних факторів та контролю у 
критичних точках (НАССР). 
8. Розробляє проект плану щорічного 
державного контролю та плани державного 
моніторингу відповідно до законодавства. 
9. Проводить оцінку результатів лабораторних 
досліджень  (випробувань) зразків об’єктів 
санітарних заходів для цілей державного 
контролю. 
10. Бере участь у розробленні заходів, вимог 
щодо окремих показників якості харчових 
продуктів, кормів, технічних регламентів та 
стандартів. 
11. Вносить пропозиції для встановлення на 
підставі результатів проведення аналізу 
ризику періодичність здійснення державного 
контролю кожної потужності, що є об’єктом 
державного контролю. 
12. Здійснює ведення реєстру затверджених 
експортних потужностей, внесення змін до 
затверджених експортних потужностей та 
організує проведення державної реєстрації 
потужностей та ведення державного реєстру 
потужностей операторів ринку. 
13. Здійснює контроль за веденням діловодства 
відділу та збереженням документів. Організовує 
роботу з документами у відповідності з чинним 
законодавством. 
14. Здійснює збір матеріалів та інформації, 
необхідних для реалізації повноважень, які 
входять до сфери діяльності Відділу, готує 
аналітичні, інформаційні, довідкові та інші 
матеріали. 
15. Здійснює підготовку та готує  звіти з питань 
ветеринарної медицини. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 6200,00 грн., інші виплати 
відповідно до ст. 52 Закону України «Про 
державну службу», постанови Кабінету 
Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 
«Питання оплати праці працівників державних 
органів». 

Інформація про строковість призначення на 
посаду  

На період дії карантину, установленого 
Кабінетом Міністрів України з метою 
запобігання поширенню на території України 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, та до 
дня визначення суб’єктом призначення або 
керівником державної служби переможця за 
результатами конкурсного відбору відповідно до 
законодавства. 
Граничний строк перебування особи на 
зазначеній посаді державної служби становить не 
більше двох місяців після відміни карантину, 
установленого Кабінетом Міністрів України. 



Перелік інформації, необхідної для 
призначення на вакантну посаду, в тому числі 
форма, адресат та строк її подання  

Особа, яка бажає взяти участь у доборі з 
призначення на вакантну посаду, подає таку 
інформацію через Єдиний портал вакансій 
державної служби: 
1. Заява із зазначенням основних мотивів щодо 
зайняття посади за формою згідно з 
додатком 1 до Порядку призначення на посади 
державної служби на період дії карантину, 
установленого з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної 
хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом 
SARS-CoV-2, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 
року № 290; 
2. Резюме за формою згідно з додатком 2 до 
Порядку призначення на посади державної 
служби на період дії карантину, установленого з 
метою запобігання поширенню на території 
України гострої респіраторної хвороби COVID-
19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 22 квітня 2020 року № 290; 
3. 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. 
Особа, яка виявила бажання взяти участь у 
доборі з призначення на вакантну посаду, може 
подавати додаткову інформацію, яка підтверджує 
відповідність встановленим в оголошенні 
вимогам, зокрема досвіду роботи, професійних 
компетентностей, репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо). 
 
Інформація приймається через Єдиний портал 
вакансій державної служби з 02 листопада 2020 
року до 16 год. 30 хв. 06 листопада 2020 року 

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

Шашоріна Юлія Олександрівна,  
тел. (048) 712-03-44,  
e-mail: kadry@odesa.consumer.gov.ua  

Вимоги відповідно до статті 19 та 20 Закону України «Про державну службу» 
1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем магістра за 

напрямом “Ветеринарна медицина”, 
“Ветеринарія” 

2. Досвід роботи  досвід роботи на посадах державної служби 
категорій «Б» чи «В» або досвід служби в 
органах місцевого самоврядування, або досвід 
роботи на керівних посадах підприємств, установ 
та організацій незалежно від форми власності не 
менше одного року 

3. Володіння державною мовою вільно 

4. Володіння іноземною мовою не потребує 
 


