
Щержпродспоживслужсба
ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДЕЧЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ

В КИIВСЬКIИ ОБЛАСТI

нАкАз
м. Вишневе Jф цJз4э .og.zol,B

Про оголошення конкурсу на зайняття
вакантних тrосад державноi служби

Вiдповiдно до ст. 23 Закону Украiни <Про державну службу> та Порядку

проведеннЯ конкурсУ на зайняттЯ вакантниХ посад державIIоТ служби,

.ur"ерл*.ного Постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.20Iб J\b 246,

керуючись Положенням про Головне управлiння Щержпродспоживслужби в

киlвськlи оOластl

НАКАЗУЮ:
1. оголосити конкурс на зайнятгя вакантних посад державноТ служби

категорiТ <Б> у Головному управлiннi Щержпродсlrоживолужби в КиIвськiй областi:

- заступник начальника вiддiлу ринкового нагляду управлiння ЗаХИСТУ

споживачiв;
- заступник начальника управлiння - начальник вiддiлу безпечноотi хаРчовиХ

продуктiв та ветеринарноi медицини Iванкiвського мiжрайонного УпРаВЛiННЯ;
- заотупник начiL.Iьника управлiння - начальник вiддiлу безпечностi харчових

продуктiв та ветеринарноТ медицини ТетiiЪського районного уlrравлiння.
2. Оголосити конкурс на зайняття вакантних посад державноi слУЖбИ

категорii <В> у Головному управлiннi Щержпродс[оживслужби в КиТвськiй облаСтi:

- головний спецiалiст вiддiлу карантину рослин управлiння фiтосанiтаРНОi
безпеки;

- головний спецiалiст вiддiлу фiтосанiтарних заходiв на кордонi управлiнНЯ

фiтосанiтарноi безпеки;
- провiдний спецiалiст вiддiлу карантину рослин управлiння фiтосанiтарноТ

безпеки;
- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продУктiв Та

ветеринарноi медицини Бородянського районного управлiння;
- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продУктiв Та

ветеринарноТ медицини Кисво-Святошинського районного управлiння;
- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та

веторинарноТ медицини Переяолав-Хмельницького районного утrравлiння;
- головний спецiалiст вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та

ветеринарноi медицини Яготинського районного управлiння;
- головний спецiалiст вiддiлу державного нагляду За ДОТРИМаННЯМ

санiтарного законодавства Вишгородського районного ;rправлiння;
- головний спецiалiст вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння

бухгалтерського облiку, економiки та звiтностi;
- головний спецiалiст вiддiлу економiки управлiння бухгалтерського облiку,

економiки та звiтностi.



2. Затверлити TaKi, що додаються:
1) Умови проведення конкурсу на зайнятгя вакантноI посади (категорiя "Б")

заступника начzLльника вiддiлу ринкового нагляду управлiння захисту споживачiв

Головного управлiння .Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi;
2) Умови tIроведення конкурсу на зайняття вакантноi посади (категорiя "Б")

заступника начальника управлiння - начiLчьника вiддiлу безпечностi харчових

продуктiв та ветеринарноi медицини Iванкiвського мiжрайонного 1'правлiння
Головного управлiння Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi;

3) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади (категорiя "Б")

застуtIника начальника управлiння - начальника вiддiлу безпечностi харчових

продуктiв та ветеринарноi медицини Тотiiвського районного уrrравлiння Головного

управлiння Щержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi;
4) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ lrосадИ (категорiя "В")

головного спецiалiста вiддiлу карантину рослин управлiння фiтосанiтарнот безпеки

Головного управлiння Щеря<продспоживслужби в Киiвськiй областi;
5) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ fIосади (категорiя "В")

головного спецiалiста вiддiлу фiтосанiтарЕих заходiв на корлонi управлiння

фiтосанiтарноi безпеки Головного управлiння Щержпродспоживслужби в Киiъськiй
областi;

6) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ lrосади (категорiя "В")
провiдного спецiалiста вiддiлу карантину рослин управлiння фiтосанiтарноi
безпеки Головного управлiння,Щерхtпродспоживслужби в Киiвськiй областi;

7) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноi посади (категорiя "В")
головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових llродуктiв та ветеринарноi

медицини Бородянського районного управлiння Головного управлiння
!ержпродспоживслужби в КиТвськiй областi;

8) Умови провед9ння конкурсу на зайняття вакантноТ посади (категорiя "В")
головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветеринарнОТ

медицини Киево-Святошинського районного управлiння Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в КиТвськiй областi;

9) Умови проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади (категорiя "В")
головного спецiа,тiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та ветерИнаРНОi

медицини Переяслав-Хмельницького районного управлiння Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi;

10) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади (категорiя "В")
головного спецiалiста вiддiлу безпечностi харчових продуктiв та вет9ринарноТ

медицини Яготиноького районного управлiння Головного управлiння
Щержпродспоживслужби в Киiвськiй областi;

11) Умови tIроведення конкурсу на зайняття вакантноi rlосади (категорiЯ "В")
головного спецiалiста вiддiлу доржавного нагляду за дотриманням санiтарного

законодавства Вишгородського районного управлiння Головного управлiння

ffержпродспоживслужби в КиiЪськiй областi;
12) Умови tIроведення конкурсу на зайняття вакантноТ посади (категорiя "В")

головного спецiалiста вiддiлу бухгалтерського облiку та звiтностi управлiння
бухгалтерського облiку, економiки та звiтностi Головного управлiння

!ержпролспоживслужби в КиТвськiй областi;
1З) Умови проведення конкурсу на зайняття вакантноТ поаади (категорiя "В")

головного спецiалiста вiддiлу економiки управлiння бухгалтерського облiку,

економiки та звiтностi Головного управдiння !ер>rtпродспо}Itивслужби в КиТвськiй

областi.



4. Вiддiлу управлiння персон€Lлом (Борлакова I.Л.):
1) забезпечити надсилання наказу та умов tIроведення конкурсу, що

додаються в електронному форматi до МiжрегiонilJlьного управлiння
нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби в м. Кисвi, Китвоькiй,
Чернiгiвськiй та Черкаськiй областях;

2) забезпечити оприлюднення Haкitзy та умов проведення конкурсу на сайтi
ГоловногоуправлiнняЩерrкlrродсrrоживслух<бивКиiвськiйобластi; ='

З) забезгrечити приймання документiв вiд кандидатiв та гIepoBipKy ix на
вiдповiднiсть встановленим вимогам.

5. Головi конкурсноi KoMicii Головного управлiння Щержlrродспоживолужби
в Киiвськiй областi забезпечити вiдповiднiсть конкурсних процедур вимогам
законодавства.

6. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

начальник
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о.В. MaTBicHKo


