ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО ЛІСОВИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

ДОНЕЦЬКЕ ОБЛАСНЕ УПРАВЛІННЯ
ЛІСОВОГО ТА МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

НАКАЗ
_19 січня 2021

м. Лиман

№__5-к_______

Про оголошення добору осіб
на зайняття вакантних посад
державної служби в Донецькому обласному
управлінні лісового та мисливського
господарства на період карантину
На підставі пункту 8 розділу ІІ «Прикінцеві положення» Закону
України від 13 квітня 2020 року № 553-ІХ «Про внесення змін до Закону
України «Про Державний бюджет України на 2020 рік», Порядку
призначення на посади державної служби в період дії карантину,
установленого з метою запобігання поширенню на території України
гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від
22 квітня 2020 року № 290, з метою забезпечення завдань і функцій
Донецького обласного управління лісового та мисливського господарства,
НАКАЗУЮ:
1. Оголосити добір осіб на зайняття вакантних посад державної служби
категорії «В» в Донецькому обласному управлінні лісового та
мисливського господарства на період дії карантину та до дня
визначення за результатами конкурсного відбору переможця на
зазначені посади відповідно до законодавства:
1.1. Головного спеціаліста відділу лісового та мисливського
господарства.
1.2. Головного спеціаліста відділу лісового та мисливського
господарства.
1.3. Провідного спеціаліста – мисливствознавця відділу лісового та
мисливського господарства.
2. Визначити уповноваженою особою для проведення співбесіди – Тітова
Валерія Олександровича – начальника відділу лісового та
мисливського господарства.
3. Головному спеціалісту з питань персоналу – Горбаньовій Тетяні
Михайлівні у встановлені законодавством терміни:
3.1.
Розмістити цей наказ та оголошення про добір на зайняття
вакантних посад державної служби, зазначених у пункті 1 цього
наказу, на Єдиному порталі вакансій державної служби.

3.2.
Розглянути інформацію, що надійшла від осіб, які виявили
бажання взяти участь у доборі на зайняття вакантних посад державної
служби, зазначених у пункті 1 цього наказу, та передати її
уповноваженій особі, зазначеній у пункті 2 цього наказу.
4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Начальник управління

В.І. Стороженко

ОГОЛОШЕННЯ
про добір на зайняття вакантної посади державної служби
Назва та категорія посади,
Головний
спеціаліст
відділу
лісового
та
стосовно якої прийнято рішення мисливського господарства, категорія «В»
про необхідність призначення
Посадові обов’язки
1. Розробляє та забезпечує впровадження заходів,
спрямованих на виконання програм лісозахисних
робіт.
2. Забезпечує впровадження на лісозахисних
роботах передової техніки, технології та організації
праці.
3. Розробляє об’ємні показники перспективних і
поточних програм із захисту лісів.
4. Узагальнює інформацію з питань ведення
лісового господарства та надає її в установленому
порядку відповідним органам.
5. Веде технічну документацію та звітність з
охорони та захисту лісу та лісового господарства.
6. Взаємодіє із засобами масової інформації з
питань висвітлення актуальних проблем здійснення
державного управління і здійснення контролю у
сфері ведення лісового господарства.
Посадовий оклад – 5500,00 грн.,
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 18
Умови оплати праці
січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу»)
На період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoVІнформація про строковість
2, та до дня визначення суб’єктом призначення або
призначення на посаду
керівником державної служби переможця за
результатами конкурсного відбору відповідно до
законодавства, але не довше граничного строку
перебування
на
посаді,
установленого
законодавством.
Перелік інформації, що
Особа, яка бажає взяти участь у доборі з
подається особою, яка бажає
призначення на вакантну посаду, подає таку
взяти участь у доборі, та строк її інформацію через Єдиний портал вакансій
подання
державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до
Порядку призначення на посади державної служби
на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до

Порядку;
3) заяву, в якій 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 на оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з
призначення на вакантну посаду, може подавати
додаткову
інформацію,
яка
підтверджує
відповідність встановленим в оголошенні вимогам,
зокрема стосовно досвіду роботи, професійних
компетентностей,
репутації
(характеристики,
рекомендації, наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для
участі у доборі, накладається кваліфікований
електронний підпис особи.
Інформація приймається через Єдиний портал
вакансій державної служби включно по 22 січня
2021 року до 16.30.
Горбаньова Тетяна Михайлівна
(06261) 2-69-64
099-025-41-27
donetskles@gmail.com

Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення добору
Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»
(загальні та спеціальні)
1
Освіта
Вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра за спеціальністю «Лісове господарство»
2
Досвід роботи
Не потребує
3
Володіння державною
Вільне володіння державною мовою
мовою
4
Володіння іноземною мовою Не потребує

ОГОЛОШЕННЯ
про добір на зайняття вакантної посади державної служби
Назва та категорія посади,
Головний
спеціаліст
відділу
лісового
та
стосовно якої прийнято рішення мисливського господарства, категорія «В»
про необхідність призначення
Посадові обов’язки
1.
Виконує
заходи
щодо
підвищення
протипожежної стійкості лісових насаджень,
профілактики
лісових
пожеж,
своєчасного
виявлення і гасіння лісових пожеж; охорони лісів
від самовільних рубок, пошкоджень і забруднень
хімічними речовинами, від шкідників і хвороб.
2. Складає план заходів з охорони та захисту лісу
від шкідників.
3. Складає план заходів охорони та захисту лісу від
пожеж та контролює його виконання підвідомчими
державними лісогосподарськими підприємствами.
4. Розробляє проекти рішень, надає пропозиції до
нормативних актів, рішень, наказів, інструкцій,
правил, контролює виконання перспективних і
поточних планів робіт по охороні та захисту лісу
Посадовий оклад – 5500,00 грн.,
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 18
Умови оплати праці
січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу»)
На період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoVІнформація про строковість
2, та до дня визначення суб’єктом призначення або
призначення на посаду
керівником державної служби переможця за
результатами конкурсного відбору відповідно до
законодавства, але не довше граничного строку
перебування
на
посаді,
установленого
законодавством.
Перелік інформації, що
Особа, яка бажає взяти участь у доборі з
подається особою, яка бажає
призначення на вакантну посаду, подає таку
взяти участь у доборі, та строк її інформацію через Єдиний портал вакансій
подання
державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до
Порядку призначення на посади державної служби
на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до
Порядку;

3) заяву, в якій 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 на оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з
призначення на вакантну посаду, може подавати
додаткову
інформацію,
яка
підтверджує
відповідність встановленим в оголошенні вимогам,
зокрема стосовно досвіду роботи, професійних
компетентностей,
репутації
(характеристики,
рекомендації, наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для
участі у доборі, накладається кваліфікований
електронний підпис особи.
Інформація приймається через Єдиний портал
вакансій державної служби включно по 22 січня
2021 року до 16.30.
Горбаньова Тетяна Михайлівна
(06261) 2-69-64
099-025-41-27
donetskles@gmail.com

Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення добору
Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»
(загальні та спеціальні)
1
Освіта
Вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра за спеціальністю «Лісове господарство»
2
Досвід роботи
Не потребує
3
Володіння державною
Вільне володіння державною мовою
мовою
4
Володіння іноземною мовою Не потребує

ОГОЛОШЕННЯ
про добір на зайняття вакантної посади державної служби
Назва та категорія посади,
Провідний спеціаліст – мисливствознавець відділу
стосовно якої прийнято рішення лісового та мисливського господарства, категорія
про необхідність призначення
«В»
Посадові обов’язки

1. Розробляє пропозиції, комплексні заходи, плани,
що
стосуються
розвитку
мисливського
господарства області.
2. Веде накопичення банку даних з обліку
чисельності мисливських тварин.
3. Приймає участь у перевірках користувачів
мисливських угідь щодо дотримання вимог
природоохоронного законодавства при веденні
мисливського господарства.
4. Приймає участь у підготовці проектів лімітів та
нормативів використання мисливських тварин,
проведенні експертизи первинних документів, що
стосуються обліку мисливських тварин.
5. Організовує та приймає участь в рейдах з
охорони державного мисливського фонду.
6. Надає адміністративні послуги по обміну карток
обліку добутої дичини і порушень правил
полювання.
Посадовий оклад – 5100,00 грн.,
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно
до постанови Кабінету Міністрів України від 18
Умови оплати праці
січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці
працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати та премії (відповідно до статті 52
Закону України «Про державну службу»)
На період дії карантину, установленого Кабінетом
Міністрів України з метою запобігання поширенню
на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoVІнформація про строковість
2, та до дня визначення суб’єктом призначення або
призначення на посаду
керівником державної служби переможця за
результатами конкурсного відбору відповідно до
законодавства, але не довше граничного строку
перебування
на
посаді,
установленого
законодавством.
Перелік інформації, що
Особа, яка бажає взяти участь у доборі з
подається особою, яка бажає
призначення на вакантну посаду, подає таку
взяти участь у доборі, та строк її інформацію через Єдиний портал вакансій
подання
державної служби:
1) заяву із зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади за формою згідно з додатком 1 до
Порядку призначення на посади державної служби
на період дії карантину, установленого з метою
запобігання поширенню на території України
гострої
респіраторної
хвороби
COVID-19,
спричиненої
коронавірусом
SARS-CoV-2,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів

України від 22.04.2020 № 290 (далі – Порядок);
2) резюме за формою згідно з додатком 2 до
Порядку;
3) заяву, в якій 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 на оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
Додатки до заяви не є обов’язковими для подання.
Особа, яка виявила бажання взяти участь у доборі з
призначення на вакантну посаду, може подавати
додаткову
інформацію,
яка
підтверджує
відповідність встановленим в оголошенні вимогам,
зокрема стосовно досвіду роботи, професійних
компетентностей,
репутації
(характеристики,
рекомендації, наукові публікації тощо).
На електронні документи, що подаються для
участі у доборі, накладається кваліфікований
електронний підпис особи.
Інформація приймається через Єдиний портал
вакансій державної служби включно по 22 січня
2021 року до 16.30.
Горбаньова Тетяна Михайлівна
(06261) 2-69-64
099-025-41-27
donetskles@gmail.com

Прізвище, ім’я та по батькові,
номер телефону та адреса
електронної пошти особи, яка
надає додаткову інформацію з
питань проведення добору
Вимоги відповідно до статей 19 і 20 Закону України «Про державну службу»
(загальні та спеціальні)
1
Освіта
Вища освіта ступеня не нижче бакалавра, молодшого
бакалавра за спеціальністю «Лісове господарство»
2
Досвід роботи
Не потребує
3
Володіння державною
Вільне володіння державною мовою
мовою
4
Володіння іноземною мовою Не потребує

