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Про працевлаштуваItня

Головне управлiння Щерrкпродспоживслуrкби в КиТвськiй областi iнформус

Br*rrClT голо]]I{их спецiалiстiв вiдгrосяться до посад державноТ служби.

Вiдгrовi/]но до ст. 19 Закону УкраТни <Про деря(авну службу) вiд

|о.|2.2015 Л9 BBp-VIII (зi змiнами) право на державну службу мають повнолiтнi

ОвВОЛодiють державноIо мовою та яким присвосно
Головне управлiння
ff ержпродспоживслужби в Ки'i'вськiЙ
областi
N9Вих-10-09/9244-20 вiд З0.10,2О20
lЧатвiенко О.В. (Начальник Головното
управлiння) З0. 10.2020 15:0З

ттопо п и ч заповненн1 вакантних посад

щодо вакаI]тних посад державноi слухсби

Щерхtпродспо>riивслужби в Киiвськiй
в Головному управлiннi
областi

1 Головний спецiалiст вiддiлу контролIо за рекламою та дотриманням антитютюнового

законодавства уrlравлiння захисту споживачЬ
2 головний спецiал ст вiддiлу управлlцц4д9р99д9д9щ
J Головний спецiал ст вiддiлу гIравоI]ого забезпечення

4 гол"31-й .rецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарноi медицини
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9 Йловний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продуrстiв та

Ставищеltськогорtrйоttttогоуправлiння _
ветеринарноi медицини

громадяItи Укратrr



ступiнъ вищоi освiти не ния(че бакалавра, молодшого бакалавра - для посад

каЬего_рiТ "В". Лля вакансiй на посади вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та

йr.рr"uрнот медицини вимагаеться вища ocBiTa (освiтньо-квалiфiкацiйний

piBeHb - магiстр, спецiалiст) за спецiальнiстю кветеринарна медицина) або

<ветеринарно-санiтарна експертиза, якiсть та безпека продукцii тваринництва))

вiдповiдно до вимог п. В ч. 1 ст. 1 Закону Укратни <про державний контроль за

дотриманням законодавства про харчовi продукти, корми, побiчнi продуItти

тваринного походх(ення, здоров'я та благополуччя тварин) вiд 18 травня 2017

року лъ 2042-VIII. та вiдповiдно до ст. 2| Закону Украiни <Про державI{у

слулсбу> вступ I]a дер)Iiавну слуrкбу здiйснtосться шляхом призначення

громадянина Укратни на посаду державнот слутсби за результатами конкурсу.

оголошенЕIя про BaKaHciT розмiщуlоться rrа единому портаJIi вакансiй державноТ

слуrкби, на о,РiцiИrrоrу веб-сайтi <rаЬоtа.uа> та на офiцiйному веб-сайтi

ГоловлIого управЛiння Щержпродспо}кивслух{би в ItиТвськiй областi.

умови оплати працi до посад державнот слркби: посадовий оклад,

надбавки та доплати вiдповiдrIо до Закотlу УкраТrrи "Про дер)Irавну службу",

постаI]ови Кабiнету \4iHicTpiB УкраТни вiд 18 сiчня 201] р. JФ 15 кПитання оплати

прачi працiвниlсiв дерrкавних органiв>.
проте тимчасово, на перiод дii карантину, устаI]овленого Itабiнетом

MiHicTpiB УкраТни з MeToIo запобiгання поширеннIо на територiI УкраТни гостроТ

респiратортrоi хвороби COVID-19, спричиненоТ KopoHaBipycoM SARS-CoV-2,
проведення koнkypciB на посади державнот служби та призначення на посади

дер}кавI]оI служби за результатами конкурсу зугIинено.

Iфr"рr.цrя ,ц"д" вакантних посад недержавноТ слуrкби в Головному

управл i lt Iri щерlIспродспоживслужби в киiвськiй областi

1 пщ"ц""й qrахiвець вiддirrу управлiння об'сктами державнот власностi

державних закупiвель управлiння бухгалтерського облiку, економiки
звiтностi
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1J IlpoB дний фахi вець rзiддiлу управлiнндл9р99чgд9М
4 провiдний фахiвеrlь вiдtдiлу безпечt-lостi харчових продуктiв та

ветеl]инарноТ медицини Iванкiвського мiжрайонного управлiння
I]акансiТ провiдних фахiвцiв вiдносяться до посад недер}кавноТ слух<би,

тому призначення на посаду вiдцбувасться на загальних засадах в установленому
законодавством порядку згiдно ItЗпП Украiни.
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