
ДЕПАРТАМЕНТ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ ТА ЕКОЛОГИ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Н А К А З

0 5 . 08  ■ 2019 року Хмельницький №  ІЬ '  на
Про оголошення конкурсу 
на зайняття вакантних посад 
державної служби

Відповідно до статей 22, 23 Закону України «Про державну службу», 
Порядку проведення , конкурсу на зайняття посад державної служби, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року 
№ 246, із змінами та доповненнями,

НАКАЗУЮ:

1. Оголосити конкурс на зайняття вакантної посади державної служби 
категорії «Б» -  заступника начальника У правління - начальника відділу 
оцінки впливу на довкілля та моніторингу Управління оцінки впливу на 
довкілля, регулювання природокористування та моніторингу Департаменту 
природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної 
адміністрації -  1 вакансія.

3. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття вакантних посад 
категорії «Б» державної служби, що додаються.

4. Встановити термін подання документів для участі в конкурсі до 
18 год. 15 хв. 21 серпня 2019 року.

5. Головному спеціалісту з питань персоналу Левчуку Андрію 
Андрійовичу забезпечити оприлюднення рішення про оголошення конкурсу 
та умови проведення конкурсу на веб-сайті Хмельницької обласної 
державної адміністрації та надіслати до Міжрегіонального управління 
Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях в 
електронній формі не пізніше ніж протягом наступного робочого дня з дня 
підписання відповідного рішення.

6. Провести конкурсний відбір на вищезазначену .досаду державної 
служби 28 серпня 2019 року о 10:00 за адресою: 29000 м. Хмельницький, 
вул. Свободи, 70.

7. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Директор Департаменту



Додаток 2

Затверджено
Наказ директора Департаменту 
природних ресурсів та екології 
Хмельницької обласної державної 
адміністрації 
від 05.08.2019 р. № 85-нк

У М О В И
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» -  
заступника начальника Управління - начальник відділу оцінки впливу на довкілля та 

моніторингу Управління оцінки впливу на довкілля, регулювання 
природокористування та моніторингу Департаменту природних ресурсів та екології 

Хмельницької обласної державної адміністрації

5ЗАГАЛЬНІ УМОВИ
Посадові обов’язки 1. здійснює керівництво діяльністю відділу, 

визначає ступінь відповідальності, розподіляє 
обов'язки між працівниками відділу, повсякденно 
організовує, контролює їх роботу;
2. забезпечує ефективне і своєчасне виконання 
покладених на відділ завдань щодо реалізації 
державної політики з питань, що віднесені до його 
компетенції;
3. контролює виконання встановленого порядку 
роботи з документами;
4. подає пропозиції начальнику управління і 
директору департаменту щодо призначення, 
звільнення та переведення працівників відділу, а 
також про заохочення та застосування до них 
стягнень;.
5. організовує виконання конституції і законів 
україни, актів президента україни, кабінету міністрів 
україни, наказів Мінприроди, інших центральних 
органів виконавчої влади, розпоряджень голови 
обласної державної адміністрації, інших нормативно- 
правових актів і здійснює контроль за їх реалізацією;
6. готує матеріали на розгляд колегії 
облдержадміністрації, здійснює організацію 
підготовки звітів, інформації з питань діяльності 
відділу;
7. забезпечує підготовку пропозиції до 
Мінприроди україни щодо фінансування 
природоохоронних заходів за рахунок коштів 
державного фонду охорони навколишнього 
природного середовища;
8. бере участь у проведенні регіонального 
моніторингу навколишнього природного середовища;
9. забезпечує підготовку висновку з оцінки впливу
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на д овк ілля , н а  п ід став і ан ал ізу  зв іту  з оц ін ки  вп ли ву  
на до вк іл л я  н адан ого  су б ’єктом  госп одарю ван н я;
10. орган ізовує п р о вед ен н я  гром адського  
обговорен н я  у п роц есі ро згл яд у  ЗВІТІВ 3 оцінки  
вп ли ву  н а  довк ілля ;
11. готує зау важ ен н я  і п р о п о зи ц ії до заяви  про 
ви зн ачен н я  обсягу  стр атег іч н о ї еко л о гічн о ї оц інки  
проекту  д о ку м ен та  д ер ж ав н о го  план уван н я  м ісц евого  
та регіо н ал ьн о го  р івн ів ;
12. кон тролю є у м еж ах  ко м п етен ц ії органи 
м ісц евого  сам о вр яд у ван н я  та  надає м етод и чн у  
до п о м о гу  з п и тан ь  зд ій сн ен н я  н аданих  їм  закон ом  
п овн оваж ен ь  о рган ів  в и к о н авч о ї влади ;
13. зд ій сн ю є інш і ф у н кц ії в ідп ов ід н о  до^ чинн ого  
закон одавства.

Умови оплати праці П осадови й  окл ад  -  7190 гри ., н ад б ав ка  за  вислугу  
років , н адб авка  за  сп ец іал ьн е  зван н я , за  наявності 
д о статн ьо го  ф онду  о п лати  прац і - п рем ія , інш і ви плати  
в ідп о в ід н о  до Закон у  У кр а їн и  в ід  10 грудня 2015 року  
№  889-У ІІІ «П ро д ер ж ав н у  служ бу»

Інформація про строковість 
чи безстроковість призначен
ня на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхід
них для участі в конкурсі, та 
строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України;
2. Письмова заява про участь у конкурсі із 
зазначенням основних мотивів щодо зайняття 
посади державної служби, до якої додається 
резюме у довільній формі;
3. Письмова 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 оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону;
4. Копія (копії) документа (документів) про освіту;
5. Посвідчення атестації щодо вільного володіння 
державною мовою;
6. Заповнена особова картка встановленого зразка;
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання 
функцій держави або місцевого самоврядування, 
за минулий рік;
8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати 
аліментів на утримання дитини, сукупний розмір 
якої перевищує суму відповідних платежів за 
шість місяців з дня пред’явлення виконавчого 
документа до примусового виконання.
Термін подання документів до 21 серпня 2019 
року включно до 18 год. 15 хвилин.



з
Документи приймаються за адресою:
вул. Свободи, 70, м. Хмельницький, 29000,
каб. 214

Додаткові (необов’язкові) 
документи

заява щодо забезпечення розумним 
пристосуванням за формою згідно з додатком 3 до 
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби

Місце, час і дата початку 
проведення перевірки 
володіння іноземною мовою, 
яка є однією з офіційних мов 
Ради Європи / тестування

Конкурс (тестування) буде проведено 28 серпня 
2019 року о 10.00 за адресою: вул. Свободи, 70, 
м. Хмельницький

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

Левчук Андрій Андрійович 
тел.: (0382) 65-69-59 
e-mail: eko.khm.adm@ukr.net

КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ
1 Освіта Вища освіта за ступенем не нижче магістра
2 Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби кате

горій «Б» чи «В» або досвід служби в органах міс
цевого самоврядування, або досвід роботи на керів
них посадах підприємств, установ та організацій 
незалежно від форми власності не менше двох років

3 Володіння державною 
мовою

Вільне володіння державною мовою

ВИМОГИ ДО КОМПЕТЕНТНОСТІ
1 Уміння працювати з 

комп’ютером
- володіння комп’ютером на рівні досвідченого 
користувача;
- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office 
(Word, Excel);
- навички роботи з інформаційно-пошуковими 
системами в мережі Інтернет;
- знання сучасних технологій з електронного 
урядування

2 Необхідні ділові якості - аналітичні здібності;
- діалогове спілкування;
- уміння дотримуватись субординації;
- адаптивні сть;
- стресостійкість;
- уміння працювати в команді.

mailto:eko.khm.adm@ukr.net
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3 Необхідні особистісні 
якості

- ініціативність;
- чесність;
- дисциплінованість;
- тактовність;
- комунікабельність;
- відповідальність.

ПРОФЕСІЙНІ ЗНАННЯ
1 Знання законодавства 1. Конституція України;

2. Закон України «Про державну службу»;
3. Закон України «Про запобігання корупції».

2 Знання спеціального зако
нодавства, що пов’язане із 
завданнями та змістом ро
боти державного 
службовця відповідно до 
посадової інструкції 
(положення про 
структурний підрозділ)

1. Закон України «Про охорону навколишнього 
природного середовища»;
2. Закон України «Про оцінку впливу на 
довкілля»;
3. Закон України «Про стратегічну екологічну 
оцінку».

Директор Департаменту Т. Дзюблюк


