
 

 



 Додаток 1 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                       
Наказ департаменту екології                

та природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації  

12.04.2018  № 15 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» –                                                                                                   

головного спеціаліста відділу раціонального використання природних ресурсів 

управління використання природних ресурсів департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
забезпечення підготовки: проектів розпоряджень голови 

облдержадміністрації щодо поновлення та розірвання договорів 

оренди земель водного фонду та водних об’єктів, надання 

дозволу на розроблення та затвердження землевпорядної 

документації; проектів договорів оренди водних об’єктів;  

підготовка проектів угод про розірвання договорів оренди 

землі та водних об’єктів; 

подання паспортів водних об’єктів та договорів оренди водних 

об’єктів на погодження Державному агентству водних 

ресурсів України; 

участь в роботі з широкого висвітлення екологічних проблем, 

лекційній роботі, проведенні нарад, брифінгів, прес-конфе-

ренцій, інших масових природоохоронних заходів, у співро-

бітництві з громадськими екологічними організаціями, 

закладами освіти, сприяє їх діяльності; 

підготовка матеріалів щодо реалізації екологічних програм, 

заходів та пріоритетних екологічних напрямків, передбачених 

програмами, для інформування органів державної виконавчої 

влади, керівництва департаменту та висвітлення в засобах 

масової інформації; 

підготовка проектів відповідей на запити центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що 

належать до його компетенції;  

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

окремих положень державних і регіональних програм з 

питань, що належать до його компетенції;  



розгляд звернень, заяв, запитів, скарг фізичних та юридич-

них осіб щодо охорони водних ресурсів, участь у роботі 

відповідних комісій; 

розгляд в установленому законодавством порядку звернень 

громадян, запитів і звернень народних депутатів, запитів на 

отримання публічної інформації та надання консультацій 

щодо їх оформлення у межах його компетенції 

Умови оплати праці 
посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24,                

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія 
 

Інформація про строковість            

чи безстроковість призначення 

на посаду 

Безстроково 

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк 

їх подання 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів для зайняття посади, до якої додається 

резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій повідомляється про те, що до 

особи не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 

очищення влади”, та надається згода 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 (у разі подання документів для участі                        

у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
 

Термін подання документів –  до 18:00 02 травня 2018 року 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

07 травня  2018 року о 10.00 год. за адресою:  

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, каб. №  6 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Козак Лариса Вікторівна, головний спеціаліст з питань 

персоналу департаменту екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 

тел. (0362) 62-03-64 Е-mail: info@ecorivne.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта 
вища освіта за ступенем молодшого бакалавра або 

бакалавра у сфері природничих або технічних наук 

2. Досвід роботи 
вимог щодо досвіду роботи немає 

mailto:info@ecorivne.gov.ua


3. Володіння державною мовою 
вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

організованість, орієнтація на досягнення поставлених 

результатів, стратегічне мислення 

2. 
Командна робота та 

взаємодія 

 

вміння та навички ефективної координації з іншими 

працівниками, орієнтація на командний результат, 

відкритість в обміні інформації 

3. Сприйняття змін здатність приймати зміни та адаптуватись до нових умов 

4. 
Технічні вміння - володіння персональним комп’ютером – рівень 

досвідченого користувача; 

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint); 

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами 

в мережі Інтернет; 
- знання сучасних технологій з електронного урядування 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства 
Знання: 

- Конституції України; 

- Закону України “Про державну службу”; 

- Закону України “Про запобігання корупції” 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями та 

змістом роботи державного 

службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний підрозділ) 

Знання: 

- Земельного кодексу України; 

- Водного кодексу України; 

- Лісового кодексу України;                                                                                                                                                        

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 

- Закону України “Про охорону навколишнього  

природного середовища” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

 ЗАТВЕРДЖЕНО                       
Наказ департаменту екології                

та природних ресурсів 

Рівненської обласної 

державної адміністрації  

12.04.2018  № 15 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади категорії «В» –                                                                                                   

головного спеціаліста відділу раціонального використання природних ресурсів 

управління використання природних ресурсів департаменту екології та природних 

ресурсів Рівненської обласної державної адміністрації 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 
розгляд матеріалів про погодження: проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у випадках та в порядку, 

визначеному законодавством; схеми землеустрою і техніко-

економічні обґрунтування використання та охорони земель; 

робочих проектів землеустрою; щодо погодження меж зон 

санітарної охорони водних об’єктів; проектів землеустрою 

шодо відведення земельної ділянки межах прибережної 

захисної смуги; 

підготовка матеріалів щодо реалізації екологічних програм, 

заходів та пріоритетних екологічних напрямків, передбачених 

програмами, для інформування органів державної виконав-

чої влади, керівництва департаменту та висвітлення в засобах 

масової інформації, сприяє підготовці і виданню літератури 

з екологічних питань відповідно до своєї компетенції; 

підготовка проектів відповідей на запити центральних органів 

виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, 

органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, 

підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що 

належать до його компетенції;  

участь у розробці проектів нормативно-правових актів, 

окремих положень державних і регіональних програм з 

питань, що належать до його компетенції;  

розгляд звернень, заяв, запитів, скарг фізичних та юридич-

них осіб щодо охорони водних ресурсів, участь у роботі 

відповідних комісій; 

розгляд в установленому законодавством порядку звернень 

громадян, запитів і звернень народних депутатів, запитів на 

отримання публічної інформації та надання консультацій 

щодо їх оформлення у межах його компетенції 



Умови оплати праці 
посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця, відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 № 24,                

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія 
 

Інформація про строковість            

чи безстроковість призначення 

на посаду 

Строково  

Перелік документів, необхідних 

для участі в конкурсі, та строк 

їх подання 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням 

основних мотивів для зайняття посади, до якої додається 

резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій повідомляється про те, що до 

особи не застосовуються заборони, визначені частиною 

третьою або четвертою статті 1 Закону України “Про 

очищення влади”, та надається згода 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 (у разі подання документів для участі                        

у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження тестування); 

6) заповнена особова картка встановленого зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
 

Термін подання документів –  до 18:00 04 травня 2018 року 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу 

10 травня  2018 року о 10.00 год. за адресою:  

33028, м. Рівне, вул. Толстого, 20, каб. №  6 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Козак Лариса Вікторівна, головний спеціаліст з питань 

персоналу департаменту екології та природних ресурсів 

Рівненської обласної державної адміністрації 

тел. (0362) 62-03-64 Е-mail: info@ecorivne.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта 
вища освіта за ступенем молодшого бакалавра або 

бакалавра у сфері природничих або технічних наук 

2. Досвід роботи 
вимог щодо досвіду роботи немає 

3. Володіння державною мовою 
вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

організованість, орієнтація на досягнення поставлених 

результатів, стратегічне мислення 

2. 
Командна робота та 

взаємодія 

вміння та навички ефективної координації з іншими 

працівниками, орієнтація на командний результат 
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3. Сприйняття змін здатність приймати зміни та адаптуватись до нових умов 

4. 
Технічні вміння - володіння персональним комп’ютером – рівень 

досвідченого користувача; 

- досвід роботи з офісним пакетом Microsoft Office (Word, 

Excel, PowerPoint); 

- навички роботи з інформаційно-пошуковими системами 

в мережі Інтернет; 
- знання сучасних технологій з електронного урядування 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства 
Знання: 

- Конституції України; 

- Закону України “Про державну службу”; 

- Закону України “Про запобігання корупції” 

2. Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями та 

змістом роботи державного 

службовця відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний підрозділ) 

Знання: 

- Земельного кодексу України; 

- Водного кодексу України; 

- Лісового кодексу України;     

- Кодекс Законів України про надра;                                                                                                                                                   

- Закону України «Про природно-заповідний фонд України»; 

- Закону України “Про охорону навколишнього  природного 

середовища” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


