ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Директора Департаменту
екології та природних ресурсів
Херсонської обласної державної
адміністрації
27 лютого 2018 № 10
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби
категорії «В» – спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та поводження
з відходами управління нормування атмосферного повітря та оцінки
впливу на довкілля Департаменту екології та природних ресурсів
Херсонської обласної державної адміністрації
Загальні умови
Основні посадові обов’язки

1. Здійснення заходів щодо державного
обліку і паспортизації відходів на
території області;
2. Ведення реєстру об’єктів утворення,
оброблення та утилізації відходів,
реєстру місць видалення відходів;
3. Збирання, узагальнення та аналіз
інформації з питань поводження з
відходами, здійснення заходів щодо
поводження з відходами, надання
відповідних пропозицій;
4. Підготовка проектів відповідей на
запити центральних органів виконавчої
влади,
місцевих
державних
адміністрацій,
органів
місцевого
самоврядування а також підприємств,
установ, організацій та громадян з
питань, що стосуються компетенції
відділу.

Умови оплати праці

Відповідно до Закону України «Про
державну службу» та постанови
Кабінету Міністрів України від
18 січня 2017 року № 15 «Питання
оплати праці працівників державних
органів»
(в
редакції
постанови
Кабінету Міністрів України від 25
січня 2018 року № 24).

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на посаду

Безстроково.

Перелік документів, необхідних для
участі в конкурсі, та строк їх подання

1.
Копія
України.

паспорта

громадянина

2

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
повідомляється, 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, або
копія довідки про результати такої
перевірки.
4. Копія (копії) документа (документів)
про освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою.
6.
Заповнена
особова
картка
державного службовця.
7. Декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або
місцевого самоврядування, за минулий
рік
(подається
у
порядку,
передбаченому Законом України «Про
запобігання корупції»).
Документи приймаються до 1700
20 березня 2018 року.
Дата, час і місце проведення конкурсу

27 березня 2018 року о 1000
за адресою: м. Херсон,
пров. Козацький, 10.

Прізвище, ім’я та по батькові, номер
Цимошко Наталя Анатоліївна,
телефону та адреса електронної пошти 26-31-95
особи, яка надає додаткову
dp-ekology@khoda.gov.ua
інформацію з питань проведення
конкурсу
Вимоги до професійної компетентності
Кваліфікаційні вимоги
1

Освіта

Ступінь вищої освіти молодшого бакалавра
або бакалавра.
Бажано екологічного, землевпорядного або
інженерного (агроекологічного або
близького до нього) спрямування.

3

2

Досвід роботи

Досвід роботи не потребує.
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Володіння державною
мовою

Вільне.

Професійна компетентність
Вимога

Компоненти вимоги

Якісне виконання
поставлених завдань
Командна робота та
взаємодія

- вміння працювати з інформацією;.
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Сприйняття змін

- здатність приймати зміни та змінюватись.
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Технічні вміння

- вміння використовувати комп’ютерне обладнання
та програмне забезпечення, використовувати офісну
техніку.
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Особистісні
компетенції

- відповідальність;
- системність і самостійність у роботі;
- наполегливість;
- орієнтація на саморозвиток.
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- вміння працювати в команді;
- вміння ефективної координації з іншими.

Професійні знання
Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закони України:
«Про державну службу»;
«Про запобігання корупції»;
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Знання спеціального
законодавства, що пов'язане
із завданнями та змістом
роботи державного
службовця відповідно до
посадової інструкції
(положення про
структурний підрозділ)

1) Закони України:
«Про місцеві державні адміністрації»;
«Про звернення громадян»;
«Про доступ до публічної інформації»;
«Про відходи»;
«Про охорону навколишнього природного
середовища»;
«Про оцінку впливу на довкілля».
2) Земельний кодекс України

