
                                                   Додаток 2 

                                                                                   до наказу  Держлісагентства 

                                                                          від 02.03.2021 № 104-к 

 

 

ОГОЛОШЕННЯ 

про добір на період дії карантину 

 
Назва та категорія 

посади, стосовно якої 

прийнято рішення про 

необхідність 

призначення 

Начальник Луганського обласного управління лісового 

та мисливського господарства, категорія "Б" 

Посадові обов'язки  1. Здійснює керівництво діяльністю Управління, колегією 

та підприємствами, що належать до сфери управління.                                  

2. Вносить Голові Держлісагентства пропозиції щодо 

пріоритетів роботи Управління і шляхів виконання 

покладених на нього завдань, подає на затвердження 

плани роботи Управління (річні, піврічні).                               

3. Звітує перед Головою Держлісагентства про виконання 

покладених на Управління завдань та планів роботи.               

4. Здійснює добір кадрів в Управління.                                           

5. Призначає на посади та звільняє з посад керівників 

структурних  підрозділів, інших державних службовців та 

працівників Управління, присвоює їм ранги державних 

службовців, приймає рішення про їх заохочення та 

притягнення до дисциплінарної відповідальності (крім 

своїх заступників).                                                                          

6. Порушує перед Головою Держлісагентства питання про 

присвоєння рангів державних службовців своїм 

заступникам, заохочення, а також притягнення їх до 

відповідальності.                                                                              

7. Підписує накази Управління.                                                    

8. Розподіляє обов’язки між заступниками керівника 

Управління.                                                                                    

9. Затверджує положення про структурні підрозділи, 

посадові інструкції працівників Управління.                               

10. Розпоряджається коштами у межах затвердженого 

кошторису витрат на утримання Управління.                                     

11. Координує діяльність Управління у процесі виконання 

наданих повноважень з відповідними органами місцевого 

самоврядування, місцевою державною адміністрацією та 

організовує ефективну співпрацю з ними, керуючись 

чинним законодавством.                                                             

12. Здійснює інші повноваження відповідно до 

законодавства. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 10550 грн., надбавка за вислугу років у 

розмірі, визначеному статтею 52 Закону України                      

«Про державну службу», надбавка за ранг державного 

службовця відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 



працівників державних органів»   (в редакції постанови 

Кабінету Міністрів України  від 15 січня   2020 р. № 16). 

Інформація про 

строковість призначення 

на посаду 

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 квітня  2020 р. № 290,  та до дня 

визначення переможця  конкурсу. 

Перелік інформації, 

необхідної для 

призначення на вакантну 

посаду, в тому числі 

форма, адресат та строк 

її подання 

Особа, яка бажає взяти участь у доборі осіб з 

призначення на вакантну посаду, подає таку інформацію: 

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 квітня  2020 

р. № 290; 

2) резюме за формою згідно з додатком 2 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 квітня  2020 

р. № 290; 

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 обовꞌязковими  

для подання (додаток 1 до Порядку проведення перевірки 

достовірності та відомостей щодо застосування заборон, 

передбачених  частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України «Про очищення влади», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 жовтня      

2014 р. № 563 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 листопада 2019 р. № 903). 

 

Документи подаються через Єдиний портал вакансій 

державної служби: з  3 березня по 5 березня  2021 року 

включно. 

Прізвище, ім'я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію з 

питань проведення 

добору на вакантну 

посаду 

Токова Ірина Миколаївна, тел. 235-80-43  

i.tokova@forest.gov.ua 

 

 



Вимоги 

1. Освіта Ступінь вищої освіти - не нижче магістра, 

спеціальність «Лісове господарство» 

2. Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби 

категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та організацій 

лісової галузі не менше двох років. 

3. Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

 

 

 


