
ПЕРЕЛІК 

вакантних посад в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Кіровоградській області (ветеринарного та 

санітарного спрямування станом на 01 березня 2021 року 
 

№ 

З/П 

Вакантна посада та тимчасово 

вакантна посада 

 
Вимоги 

 
Кількість посад 

 

 

 

1 

 

 
Лікар ветеринарної медицини відділу 

державного контролю управління 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини 

 
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна медицина» 

стаж роботи не менше 3- років, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою, бажано досвід роботи в органах 

державної влади 

 

 

1 

 

 

 
2 

 

 
Лікар ветеринарної медицини відділу 

організації протиепізоотичної роботи 

управління безпечності харчових продуктів 

та ветеринарної медицини 

 
Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна медицина» 

стаж роботи не менше 3- років, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою, бажано досвід роботи в органах 

державної влади 

 

 

 

1 

 

 

 
3 

 

Лікар ветеринарної медицини відділу 

безпечності харчових продуктів управління 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини 

 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна медицина» 

стаж роботи не менше 3- років, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою, бажано досвід роботи в органах 

державної влади 

 

 

1 



 

 

 

 

4 

 

 

Лікар-епідеміолог відділу санітарно-

епідемілогічного нагляду та організації 

розслідування спалахів управління державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», 

спеціалізація "Епідеміологія" », наявність 

сертифіката лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу 

роботи, досвід роботи на ПК, відповідних 

програмних засобів, вільне володіння державною 

мовою 

 

 

 
1 

 

 

 

5 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу безпеки 

середовища життєдіяльності управління 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», 

«Санітарія, гігієна та епідеміологія», спеціалізація 

«Загальна гігієна», наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста, без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою 

 

 

 

2 

 

 

 

6 

 

 
Лікар із загальної гігієни сектору санітарної 

охорони території управління державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», 

спеціалізація «Загальна гігієна», наявність 

сертифіката лікаря-спеціаліста, без вимог до стажу 

роботи, досвід роботи на ПК, відповідних 

програмних засобів, вільне володіння державною 

мовою 

 
 

1 

 

 

 
7 

 

 
Лікар із загальної гігієни 

Вільшанського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

“Медицина“, спеціальність - «Медико-

профілактична справа» або «Лікувальна справа», 

«Санітарія», спеціалізація «Загальна гігієна», 

наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, без вимог 

до стажу роботи, досвід роботи на ПК, відповідних 

програмних засобів, вільне володіння державною 

мовою 

 

1 



 

 

 

 

8 

 

 
Фельдшер санітарний відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Гайворонського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр, бакалавр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», без 

вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 

1 

 

 

 

9 

 

 
Фельдшер санітарний відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Голованівського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр, бакалавр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», без 

вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 

1 

 

 

10 

 

 
Лікар ветеринарної медицини 

Добровеличківського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна 

медицина», без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою, бажано досвід 

роботи в органах державної влади 

 

1 

 

 

11 

 

Лікар ветеринарної медицини відділу 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Долинського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна 

медицина», без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою, бажано досвід 
роботи в органах державної влади 

 

2 



 

 

 

 

12 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Долинського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 

1 

 

 

 
13 

 
 

Лікар з гігієни дітей та підлітків відділу 

державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Кропивницько-

Соколівського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа», 

спеціалізація за фахом “Гігієна дітей і підлітків”, 

наявність сертифіката лікаря-спеціаліста,                

без    вимог  до  стажу  роботи, досвід роботи на 

ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 

 

1 

 

 

 

 

14 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Маловисківського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи, досвід     роботи     на     

ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 

 
 

1 

 

 
15 

 
 

Лікар ветеринарної медицини 

  Новгородківського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна 

медицина», без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою, бажано досвід 
роботи в органах державної влади 

 
 

1 



 

 

 

16 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Новоархангельського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 

 

1 

 

 

 
17 

 

Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Новомиргородського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 
«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 
«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 
гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, без 
вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 
відповідних програмних засобів, вільне володіння 
державною мовою 

 

1 

 

 

 

18 

 

 
Фельдшер санітарний відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Новомиргородського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, молодший спеціаліст, молодший 

бакалавр, бакалавр за напрямом підготовки 

«Медицина», спеціальність - «Медико- 

профілактична справа» або «Лікувальна справа», без 

вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 
 

1 

 

 
19 

 
 

Лікар із загальної гігієни 

               Новоукраїнського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 

відповідних програмних засобів, вільне володіння 

державною мовою 

 
 

1 



 

 

 

20 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Онуфріївського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи,     досвід     роботи     на     

ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 

 
 

1 

 

 

21 

 
Фельдшер санітарний відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Онуфріївського управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, молодший спеціаліст, молодший 
бакалавр, бакалавр за напрямом підготовки 
«Медицина», спеціальність - «Медико- 
профілактична справа» або «Лікувальна справа», без 
вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 
відповідних програмних засобів, вільне володіння 
державною мовою 

 
 

1 

 

 

 

 

22 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Олександрівського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи,     досвід     роботи     на     

ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 

 
 

1 

 

 

23 

 
Фельдшер санітарний відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Олександрівського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
спеціаліст, молодший спеціаліст, молодший 
бакалавр, бакалавр за напрямом підготовки 
«Медицина», спеціальність - «Медико- 
профілактична справа» або «Лікувальна справа», без 
вимог до стажу роботи, досвід роботи на ПК, 
відповідних програмних засобів, вільне володіння 
державною мовою 

 
 

1 



 

 

 

24 

 

 
Лікар із загальної гігієни відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Олександрійського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» 

або «Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-

спеціаліста, без вимог до стажу роботи,     досвід     

роботи     на     ПК, відповідних програмних 

засобів, вільне володіння державною мовою 

 
 

1 

 

 

 
25 

 
 

Лікар ветеринарної медицини 

Петрівського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна 

медицина», без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою, бажано досвід 

роботи в органах державної влади 

 
 

1 

 

 

 

26 

 

 

 
Лікар із загальної гігієни 

Петрівського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи,     досвід     роботи     

на     ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 

 
 

1 

 

 
27 

 

Лікар ветеринарної медицини відділу 

безпечності харчових продуктів та 

ветеринарної медицини Світловодського 

управління 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст, магістр у галузі «Ветеринарна 

медицина», без вимог до стажу роботи, досвід 

роботи на ПК, відповідних програмних засобів, 

вільне володіння державною мовою, бажано досвід 

роботи в органах державної влади 
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                   Лікар із загальної гігієни 

Світловодсько-

Великоандрусівського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи,     досвід     роботи     

на ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 
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Лікар із загальної гігієни 

Устинівського відділу 

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

спеціаліст,     магістр     за     напрямом     підготовки 

«Медицина», «Медико-профілактична справа» або 

«Лікувальна справа», спеціалізація «Загальна 

гігієна», наявність сертифіката лікаря-спеціаліста, 

без вимог до стажу роботи,     досвід     роботи     

на ПК, відповідних програмних засобів, вільне 

володіння державною мовою 
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