
Додаток 2 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Головного 

управління Держгеокадастру 

у Хмельницькій області 

                                                                                                                    від 01.09.2021 року № 690-к 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» - 

головного спеціаліста Відділу державного контролю за додержанням земельного 

законодавства та оперативного реагування  

Управління з контролю за використанням та охороною земель 

Головного управління Держгеокадастру у Хмельницькій області 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням вимог 

земельного законодавства, використання та охорони земель усіх 

категорій та форм власності. 

2. Обстеження земельних ділянок, які підлягають рекультивації та 

надання пропозицій щодо видачі спеціального дозволу на зняття та 

перенесення ґрунтового покриву земельних ділянок, відповідно до 

проектів, затверджених в установленому порядку. 

3. Обстеження земельних ділянок, яким заподіяна шкода внаслідок їх 

самовільного зайняття, використання не за цільовим призначенням, 

зняття ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту) без спеціального 

дозволу. 

4. Здійснення контролю за дотриманням вимог земельного 

законодавства в процесі укладання цивільно-правових договорів, 

передачі у власність, надання у користування (в тому числі в оренду), 

вилучення(викупу) земельних ділянок. 

5. Здійснення контролю за дотриманням вимог земельного 

законодавства органами державної влади, органами місцевого 

самоврядування, юридичними та фізичними особами вимог земельного 

законодавства та встановленого порядку набуття і реалізації права на 

землю. 

6. Здійснення державного нагляду (контролю) за проведенням 

землеустрою, виконанням заходів, передбачених проектами 

землеустрою, зокрема за дотриманням власниками та користувачами 

земельних ділянок вимог, визначених у проектах землеустрою. 

7. Внесення у встановленому порядку до органів виконавчої влади або 

органів місцевого самоврядування клопотань, відповідно до вимог 

земельного законодавства. 

8. Здійснення розрахунку розміру шкоди, заподіяної внаслідок 

самовільного зайняття земельних ділянок, використання їх не за 

цільовим призначенням, зняття ґрунтового покриву (родючого шару 

ґрунту) без спеціального дозволу та вжиття заходів щодо їх 

відшкодування в установленому законодавством порядку. 

9. Надання роз’яснень з питань, що належать до його компетенції. 

10. Здійснення розгляду звернень громадян з питань, що належать до 

компетенції Відділу. 

Умови оплати праці посадовий оклад – 5500 грн.,  

надбавки, доплати та компенсації відповідно до статті 52 Закону 

України «Про державну службу»; 

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця, 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня  

2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»  

(із змінами); 

за наявності достатнього фонду оплати праці – премія. 



Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

безстроково 

 

строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік 

з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу 

щороку 

Перелік інформації, 

необхідної для участі в 

конкурсі, та строк її 

подання 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади за формою згідно з додатком 2 Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246 

(зі змінами); 

2) резюме за формою згідно з додатком 21, в якому обов’язково 

зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), досвід 

роботи на відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній в умовах 

конкурсу, та на керівних посадах (за наявності відповідних вимог); 

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; 

Подача додатків до заяви не є обов’язковою; 

31) копію Державного сертифіката про рівень володіння державною 

мовою (витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння 

державною мовою), що підтверджує рівень володіння державною 

мовою, визначений Національною комісією зі стандартів державної 

мови) 
 

Інформація подається до 17 год. 00 хв. 30 вересня 2021 року 

Додаткові (необов’язкові ) 

документи 
Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно з 

додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної  

служби 

Дата і час початку 

проведення тестування 

кандидатів.  

Місце або спосіб 

проведення тестування.  

 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди (із 

зазначенням електронної 

платформи для 

комунікації дистанційно) 

Місце або спосіб 

проведення співбесіди з 

метою визначення 

суб’єктом призначення або 

керівником державної 

служби переможця 

(переможців) конкурсу (із 

зазначенням електронної 

платформи для комунікації 

дистанційно) 

06 жовтня 2021 року 10 год. 00 хв. 

 

 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 (проведення тестування за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 

 

 

 

м. Хмельницький, вул. Інститутська, 4/1 (проведення співбесіди за 

фізичної присутності кандидатів) 

 



Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Щесняк Ольга Анатоліївна, 

тел. (0382) 72-33-44 

khm_kadry@land.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого 

бакалавра  

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

4. Володіння іноземною 

мовою 

- 

Вимоги до компетентності 

 

Вимога  Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань службової 

діяльності; 

- комплексний підхід до виконання завдань, виявлення ризиків; 

- розуміння змісту завдання і його кінцевих результатів, самостійне 

визначення можливих шляхів досягнення. 

2. Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх посадових 

обов’язків з дотриманням строків та встановлених процедур; 

- усвідомлення рівня відповідальності під час підготовки і прийняття 

рішень, готовність нести відповідальність за можливі наслідки реалізації 

таких рішень; 

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх дотримуватись і 

виконувати. 

3. Цифрова грамотність - вміння використовувати комп’ютерні пристрої, базове офісне та 

спеціалізоване програмне забезпечення для ефективного виконання 

своїх посадових обов'язків; 

- вміння використовувати сервіси інтернету для ефективного пошуку 

потрібної інформації; вміння перевіряти надійність джерел і 

достовірність даних та інформації у цифровому середовищі;  

- здатність працювати з документами в різних цифрових форматах; 

зберігати, накопичувати, впорядковувати, архівувати цифрові ресурси та 

дані різних типів; 

- здатність уникати небезпек в цифровому середовищі, захищати 

особисті та конфіденційні дані; 

- вміння використовувати електронні реєстри, системи електронного 

документообігу та інші електронні урядові системи для обміну 

інформацією, для електронного листування в рамках своїх посадових 

обов'язків; вміння використовувати спільні онлайн календарі, сервіси 

для підготовки та спільного редагування документів, вміти 

користуватись кваліфікованим електронним підписом (КЕП); 

- здатність використовувати відкриті цифрові ресурси для власного 

професійного розвитку. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства Знання: 

Конституції України;  

Закону України «Про державну службу»;  

Закону України «Про запобігання корупції»  

та іншого законодавства 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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2. 

Знання законодавства у 

сфері 

Знання: 

Земельного кодексу України; 

Закону України «Про оренду землі»; 

Закону України «Про Про охорону земель»; 

Закону України «Про державний  контроль за використанням та 

охороною земель»; 

Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»; 

Постанови КМУ «Про розміри та Порядок визначення втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, які 

підлягають відшкодуванню»; 

Постанови КМУ «Про затвердження Методики визначення розміру 

шкоди, заподіяної внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок, 

використання земельних ділянок не за цільовим призначенням, зняття 

ґрунтового покриву (родючого шару ґрунту без спеціального дозволу)»; 

Інструкції з оформлення державними інспекторами у сфері державного  

контролю за використанням та охороною земель і дотриманням вимог 

законодавства України про охорону земель матеріалів про 

адміністративні правопорушення 

3. Знання системи 

державного контролю 

у сфері використання 

та охорони земель 

Здійснення заходів щодо державного нагляду (контролю) за 

додержанням вимог земельного законодавства, використання та охорони 

земель усіх категорій та форм власності. 

 

http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/889-19
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