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ЧУГУIВСЬКА РАИОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

ХАРКIВСЬКОi ОБЛАСТI

УПРАВЛIНШI АГРОПРОМИСЛОВОГО РОЗВИТКУ

нАкАз

ЧуryТв xn 3{-r.*асцб

Про оголошення та проведення конкурсу
на зайняття BaKaHTHoi посади головного
спецiалiста-головного зоотехнiка вiддiлу
органiзацii виробництва, переробки
сrльськогосподарськоl продукчii
управлlння агропромислового розвитку
ЧуryiЪськоi
адмiнiстрацii

раионноl державноi

Порядку проведеЕня конкурсу на
затвердженого постановою Кабiнету

зайняття посад державноi
MiHicTpiB Украiни вiд 25

Вiдповiдно до статей 22, 2З Закону Украiни <Про державну службу>,

20Iб року J\Ъ 246, керуючись статтею 41 Закону УкраТни <Про мiсцевi державнi
адмlнlстрац11):

1. Оголосити та провести конкурс на зайняття BaKaHTHoi посади
голOвного спецiалiста-головного зоотехнiка вiддiлу органiзацii виробництва,
переробки сiльськогосподарськоi продукцii управлiння агропромислового

розвитку Чугуiвсъкоi районноi державноi адмiнiстрацii Харкiвськоi областi.
2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття BaKaHTHoi посади

державноi служби категорii (В) - головного спецiалiста-головного зоотехнiка
вiддiлу органiзацii виробництва, переробки сiльськогосподарськоТ продУкцii

управлiння агропромислового розвитку ЧугуiЪськоi районноТ державноi
адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi, що додаються.

З. Головному спецiалiсry з питань персонЕLлу управлiння
агропромислового розвитку Грек О.М.:

3. 1. Надiслати до Мiжрегiонального управлiння Нацiонального агентства
УкраiЪи з питань державноi служби у Харкiвськiй та Сумськiй областях копiю

цього Haкzlзy.
З.2.Забезпечити прийом документiв для участi в KoнKypci вiд кандидатiв

на зайняття вакантноi посади протягом 15 кагIендарних днiв з дня
оприлюднення на офiцiйному веб-сайтi Чугуrвськоi районноi державнОi
адмiнiстрацii та Нацiональнql.g агентства Украiни з питань держаВноi сЛУЖбИ.

4. Контроль за го нак€Lзу зшIишаю за собою.

служби,
березня
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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника управлiння
агропромислового розвитку
Чугувськоi районноТ державноi

м -r 7ъ-
умови

проведення конкурсу
на зайняття вакантноТ посади державноТ служби категорii <<В> - головцого

спецiалiста-головного зоотехнiка вiддiлу органiзацiТ виробництва, переробки
сiльськогосподарськоi продукцiТ управлiння агропромислового розвитку

ЧуryiвськоI районноi державноi адмiнiстрацii XapKiBcbKoi областi

],],'.Lil
, : li

,ilr
ll Jl
l l l{!'lillili

+i]bi{l' 
ll, L{i

,,,']

шстрац11

загальнi умови
Посадовi обов'язки

що стосусться

внутрlшнього трудового

Головний спецiалiст-головний зоотехнlк вiддiлу
органiзацii виробництва, переробки сiльськогосподарёькоТ'
продукцii управлiння агропромиспового розвитку забезпечуе
втiлення в життя державноi полiтики в сферi сiльського
господарства, зокрема тваринницькоi галузi i координус
дiяльнiсть переробних, обслуговуючих та
сiльськогосподарських пiдприсмств Bcix форм власностi,
пов'язаних з тваринництвом.

Сприяс впровадженню у виробничтво прогресивних
технологiчних процесiв в твар}Iнництвi та здiйснюе
монiторинг основних пapalIeTpiB виробництва i реалiзацii
тваринницькоТ продукцii.

Контролюе рацiональне використання наrIвного поголiв'я
худоби та кормових pecypciB

Сприяе роa-"рa""оЪiдruор.ння поголiв'я тварин.
Сприяе впровадженню досягнень науково-технiчного

прогресу, здiйсненню заходiв щодо iнтенсифiКацii,
спiвробiтництва IIауково-дослiдними та навчаJIьними
закладами в гrrлуз1 тваринництва.

Здiйснюе, селекцiйно-племiнну роботу, сприяе
забезпеченню населення молодняком хулоби та птицi.

Надае сiльськогосподарським товаровиробникам
методичну та практичну допомогу в зоотехнiчнiй i
селекцiйнiй роботi.

Складас кварты]ьну та рiчну звiтнiсть i подае до
,Щепартаменту агропромислового розвитку облАсноТ

державно1 адмшlстрац11.
Виконуе iншi доручеЕня керiвника,

дlяльност1 вlддlлу.

,Щотримусться правил
розпорядку.

Умови оплати працi Посадовий окJIад - 2585грн., надбавка за
надбавка за ранг державного службовця,
достатнього фонду оплати працi - премiя.

вислчгч DoKlB-
за HаIIBHO0T1.

Iнформачiя про cTpoKoBicTb
чи безстроковiсть
пDизначеIIня на посадч

Безстроково



Перелiк документiв,
необхiдних для участi
KoнKypcl, та строк rx подання

1) копiя паспорта громадяЕина УкраiЪи;
2) письмова заJIва тrро участь у KoHKypci iз зазначенням
основних мотивiв до зайняття посади державноi служби, до
якоi додаеться резюме у довiльнiй формi;
3) письмова заява, в якiй особа повiдомля_с, що до Hei не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або
четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади)), та
надае згоду на проходження перевiрки та на оприлюднеЁнп
вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до зазначеного Закону
або копiю довiдки встановленоi форми rrро результати такоi
перевiрки; '

4) копiя (копii) док}мента (документiв) про ocBiTy;
5) заповнена особова картка встановленого зразка;
6) лекларацiя особи, уповIIоваженоi на виконання функцiй
держави або мiсцевого самоврядування, за 2015 piK.
Строк подання документiв: 15 календарних днiв з дня,
оприлюднення iнформацii про проведеншI конкурсу на
офiцiйному сайтi Нацiонального агента з питаЕь державноii
служби

Щата, час i мiсце проведення
конкурсу

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, Еомер телефону та
адреса електронноi пошти
особи, яка надас додаткову
iнформацiю з питань
пDоведення конкурсY

Грек Олена МиколаiЪна,
тел. (05746) 2-З4-42
uapr.chuguev@mail.ru
upravlenie@kharkov. ukrtel. net
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Вимоги до професiйноi компетентностi
загальнi вимоги

1 OcBiTa вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра

2 Досвiд роботи не потоебче
J Володiння державною

мовою
вiльне володiння державною мовою

Спецiальнi вимоги
1 OcBiTa вища ocBiTa зоотехнiчного або ветеринарного спрямування
2 Зпання законодавства

a
J Професiйнi знання Знання законiв, технологii утримання i вирощування худоби

та птицi, технологiТ вирощування i заготiвлi KopMiB, фiзiологiТ
тварин, племiнноi справи, економiки тваринництва

4 якiсне виконання
поставлених завдань
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5 Командна робота та
взасмодiя

1) вмiння працювати в командi;
2) вмiння ефективноТ координацii з iншими

6 Сприйняття змiн Здатнiсть приймати змiни та змiнюватись

7 технiчнi вмiння вмiння використоврати комп'ютерше обладнання ,та

програмне забезпечення, використовувати офiсну техлiку,
вiльне володiння Пк, вмiння користуватись оргтехнlкою,
знаннrI програм Mikrosoft Office (Word, В"сф

8 Особистi компетеццii 1) вiдповiдальнiсть;
2) системнiсть i саллостiйнiсть в роботi;
3) орiснтацiя на саморозвиток
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Головний спецiалiст з питань персоналу

управлiння агропромислового розвитку
Чуryiвськоi районноi державноТ
адмiнiстрацii ,м,rrА
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