
Додаток 7 

Затверджено наказом Київського 

обласного та по м. Києву 

управління лісового та 

мисливського господарства 

від 07.02.2018  № 7-к 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на заміщення вакантної посади державної служби 

категорії «В» - головного спеціаліста відділу технічної політики та охорони 

праці Київського обласного та по м. Києву управління лісового та 

мисливського господарства 
 

Загальні умови 

Посадові обов'язки 1) Здійснення контролю, міжгалузевої координації та 

функціонального регулювання в області лісозаготівель, 

механізації, капітального будівництва, охорони праці . 

2) Забезпечення повного та найбільш раціонального 

використання лісосічного фонду, не допускаючи втрати 

деревини, зниження її якості. 

3) Забезпечення раціонального використання лісових 

ресурсів при розпилові. 

4) Забезпечення видачі сертифікатів про походження 

лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для 

здійснення експортних операцій, згідно з вимогами 

чинного законодавства. 

Умови оплати праці Відповідно до Закону України «Про державну службу» та 

постанови КМУ від 25.01.2018 № 25 «Питання оплати праці 

працівників державних органів» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

безстроковий 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк їх 

подання 

Відповідно до статті 25 Закону України від 10 грудня 2015 

року № 889-УІІІ “Про державну службу” та Порядку 

проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 25 

березня 2016 року № 246, особа, яка бажає взяти участь у 

конкурсі, подає до конкурсної комісії такі документи: 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмову заяву про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів до зайняття посади державної служби (за 

формою згідно з додатком), до якої додається резюме у 

довільній формі; 

3) письмову 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 оприлюднення 

відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону; 

4) копія (копії) документа (документів) про освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння 

державною мовою; 



6) заповнену особову картку встановленого зразка; 

7) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік. 

Термін прийняття документів - 15 календарних днів з  

дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу  

на сайті Національного агентства України з питань  

державної служби з 08.02.2018 по 22.02.2018 

Місце, час  та дата проведення 

конкурсу 

З 28.02.2018 року о 10 год 00 хв 

м. Київ, вул. Святошинська, 30 

Прізвище, ім'я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Висока Оксана Петрівна,  

тел. (044) 451-20-00 

kadry@kyivlis.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги** 

1 Освіта вища освіта, молодший бакалавр або бакалавр за 

напрямом підготовки «Лісове господарство» 

2 Досвід роботи - 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компонентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Лідерство - вміння обґрунтовувати власну позицію, 

- досягнення кінцевих результатів. 

2 Прийняття ефективних 

рішень 

- вміння вирішувати комплексні завдання, 

- вміння працювати з великими масивами інформації, 

- встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

3 Комунікація та взаємодія - вміння ефективної комунікації та публічних виступів, 

- відкритість. 

4 Особистісні компетенції -  аналітичні здібності, 

- дисципліна та системність, 

- дипломатичність та гнучкість, 

- незалежність та ініціативність, 

- вміння працювати в стресових ситуаціях, 

- уважність до деталей 

5 Лідерство - вміння обґрунтовувати власну позицію, 

- досягнення кінцевих результатів. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства 1) Конституція України;  

2) Закон України «Про державну службу»;  

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

2 Знання спеціального 

законодавства, пов’язане із 

завданнями та змістом 

роботи державного 

службовця відповідно до 

Закон України «Про охорону праці»; Закон України «Про 

пожежну безпеку»; Закон України «Про особливості 

державного регулювання діяльності суб'єктів 

підприємницької діяльності, пов'язаної з реалізацією та 

експортом лісоматеріалів»; Закон України «Про здійснення 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/889-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1700-18


посадової інструкції 

(положення про 

структурний підрозділ) 

державних закупівель» ; Лісовий кодекс України та інше 

 


