
Додаток № 1
      до наказу № 71 від 17.11.2014р.

         РОЗПОДІЛ ОБОВ'ЯЗКІВ
між начальником Черкаського обласного управління лісового та 
мисливського господарства та заступниками начальника управління

Начальник    Черкаського    обласного    управління    лісового та
мисливського  господарства - Дзюбенко Олександр Миколайович:

1)  здійснює  керівництво  діяльністю  Управління,  несе  персональну
відповідальність за організацію та результати його діяльності;

2)  організовує  та  забезпечує  виконання  управлінням  відповідно  актів
законодавства,  наказів  Мінагрополітики  України  організаційно-  розпорядчого
характеру, доручень Міністра аграрної політики та продовольства України, його
першого  заступника  та  заступника,  наказів  Держлісагентства  України  та
доручень Голови Держлісагентства України;

3) вносить на розгляд Голові Держлісагентства України пропозиції щодо
формування державної політики Управління у сфері лісового та мисливського
господарства, подає на затвердження плани роботи Управління (річні, піврічні);

4)  забезпечує  виконання  Управлінням  Конституції  та  законів  України,
актів і доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, наказів
Мінагрополітики  України,  наказів  та  доручень  Держлісагентства  України,
розпоряджень Черкаської обласної  державної адміністрації і рішень Черкаської
обласної Ради з питань, що належать до сфери діяльності Управління;

5) організовує роботу колегії Управління і головує на її засіданнях;
6)  затверджує  за  погодженням  з  Головою  Держлісагентства  України

схвалені  на  засіданні  колегії  Управління  річний  план  роботи,  заходи  щодо
реалізації основних напрямів та пріоритетних цілей його діяльності відповідно
до визначених завдань;

7)  звітує  перед  Головою  Держлісагентства  України  про  виконання
покладених на Управління завдань та планів роботи, про усунення порушень і
недоліків,  виявлених під  час  проведення  перевірок  діяльності  Управління  та
підпорядкованих державних лісогосподарських підприємств;

8) вносить пропозиції Голові Держлісагентства України щодо кандидатур
на  посади  своїх  заступників  та  керівників  державних  лісогосподарських
підприємств області;

9) затверджує розподіл обов’язків між своїми заступниками;
10)  порушує в  установленому порядку  питання  про  присвоєння  рангів

державних  службовців,  заохочення,  а  також  притягнення  до  дисциплінарної
відповідальності своїх заступників;

11)  затверджує  положення  про  структурні  підрозділи  та  посадові
інструкції працівників Управління;

12) підписує накази Управління;
13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку,  передбаченому



законодавством  державних  службовців  та  працівників  Управління,  присвоює
ранги  державних  службовців,  приймає  рішення  щодо  їх  заохочення  та
притягнення до дисциплінарної відповідальності ( крім своїх заступників);

14)  в  установленому  законодавством  порядку  формує  кадровий  резерв
Управління на відповідні посади;

15) затверджує графік відпусток і надає відпустки працівникам апарату
Управління;

16)  погоджує  службові  відрядження  в  межах  України  працівників
Управління;

17)  організовує  роботу  з  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення
кваліфікації працівників Управління;

18)  у  межах  повноважень  дає  обов’язкові  до  виконання  державними
службовцями і працівниками апарату Управління доручення;

19)  вносить  на  розгляд  Голови  Держлісагентства  в  установленому
порядку  подання  щодо  представлення  державних  службовців,  працівників
Управління  та  працівників  державних  лісогосподарських  підприємств  до
відзначення державними та відомчими нагородами;

20) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції
Управління;

21) проводить особистий прийом громадян;
22)  забезпечує  публічність  і  прозорість  діяльності  Управління,  бере

участь  у  заходах,  пов’язаних  з  висвітленням  діяльності  Управління,
інформування  діяльності  про  підготовку   проектів  документів,  з  метою
формування  громадської  думки щодо підтримки державної  політики  у  сфері
лісового та мисливського господарства;

23)  забезпечує  виконання  завдань  мобілізаційної  підготовки  та
мобілізаційної готовності в межах повноважень, визначених законодавством;

24)  забезпечує  в  межах  повноважень  проведення  заходів  щодо
запобігання і протидії корупції і контроль за їх реалізацією в апараті Управління
та державних лісогосподарських підприємствах області;

25) забезпечує створення належних умов для проведення внутрішнього
аудиту шляхом затвердження планів та підписання звітів, надання достатнього
строку для проведення внутрішнього аудиту, своєчасного розгляду аудиторських
звітів і рекомендацій;

26)  забезпечує  вжиття  відповідних  заходів  реагування  за  результатами
проведення внутрішніх аудитів;

27)  здійснює  інші  повноваження  відповідно  до  законів  та  актів
Президента України та Кабінету Міністрів України;

28) начальник Управління координує та контролює роботу безпосередньо
підпорядкованих йому кадрової  і юридичної служби та служби внутрішнього
аудиту.

29) Начальник управління спрямовує діяльність Першого заступника та
заступників начальника управління.
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Перший  заступник  начальника  Черкаського  обласного  управління
лісового та мисливського господарства Горда Василь Іванович:

1) виконує обов‘язки начальника управління на період його відсутності;
2)  організовує  виконання законів  України,  актів  і  доручень Президента

України  та  Кабінету  Міністрів  України,  наказів  Мінагрополітики  України,
Держлісагентства  України  та  Управління  з  питань  лісового  та  мисливського
господарства, доручень начальника управління з питань лісового та мисливського
господарства, відповідає за стан виконавської дисципліни в апараті Управління;

3)  організовує  підготовку  та  подання  на  затвердження  начальнику
управління планів роботи Управління з питань ведення лісового та мисливського
господарства,  організовує та контролює їх виконання, звітує з цих питань перед
начальником управління;

4) вносить начальнику управління пропозиції щодо програм з охорони і
захисту лісу та відтворення лісів;

5) організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень
щодо:

●  здійснення  державного  управління,  регулювання  і  контролю  в  сфері
лісового господарства (окрім державного контролю за шкідливими організмами
та захистом рослин);

● раціонального використання і відтворення лісів, підвищення 
ефективності лісового господарства;

●  організації  лісовпорядкування,  обліку  лісів,  державного  лісового
кадастру,  моніторингу  та  сертифікації лісів;

● організації ведення лісового господарства державними 
лісогосподарськими підприємствами області;

●  організації  участі  Управління  та  державних  лісогосподарських
підприємств області у виставкових заходах по веденню лісового господарства;

6) забезпечує виконання функцій державної лісової охорони, координує
діяльність лісової охорони всіх постійних лісокористувачів і власників лісів, бере
участь у забезпеченні реалізації державної політики в сфері пожежної безпеки;

7)  забезпечує  здійснення  наземно-авіаційної  охорони  лісів  від  пожеж,
незаконних рубок та інших лісопорушень, захист лісу від шкідників і хвороб та
іншого шкідливого впливу на території лісового фонду підприємств управління;

8) організовує контроль над виконанням протипожежних, лісозахисних та
інших  лісоохоронних  заходів  в  державних  лісогосподарських  підприємствах
області;

9)  проводить  реалізацію  державної  політики  у  сфері  мисливського
господарства;

10) вносить пропозиції начальнику управління щодо загальнодержавних і
регіональних  (місцевих)  програм  з використання  мисливських
тварин  та  розвитку мисливського господарства;
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11)  здійснює  державне  управління  в  галузі  ведення  мисливського
господарства,  а  також державного контролю за додержанням законодавства  з
ведення мисливського господарства;

12) координує роботу з організації  мисливського впорядкування;
13)  організовує  роботу  з  розроблення  та  подання  на  затвердження

нормативів  витрат  на  здійснення  заходів  щодо  ведення  мисливського
господарства;

14)  організовує  виконання  заходів  із  визначення  рівнів  радіоактивного
забруднення  лісів,  радіаційний  контроль  лісової  продукції,  дозиметричний
контроль робочих місць та доз опромінення працівників (в межах компетенції);

15)  організовує  роботу  з  ведення  державного  кадастру  мисливських
тварин, що перебувають на території України;

16) здійснює державний контроль за дотриманням законодавства в галузі
мисливського господарства і полювання;

17)  за  погодженням  начальника  управління,  організовує  роботу  з
укладання  з  користувачами  мисливських  угідь  договорів  про  умови  ведення
мисливського господарства та здійснює контроль за виконанням цих договорів;

18)  організовує  роботу  з  ведення  державного  обліку  чисельності  і
добування мисливських тварин;

19) координує видачу в установленому порядку дозволи на використання
мисливських тварин, що перебувають у державній власності, за винятком тих,
що знаходяться на територіях та об'єктах природно-заповідного фонду;

20)  координує  видачу  посвідчення  мисливця  та  щорічну  контрольну
картку  обліку  добутої  дичини  та  їх  дублікатів,  реєстрацію  і  оформлення
порушень правил полювання;

21)  вносить  пропозиції  начальнику  управління  щодо  надання  в
користування  мисливських  угідь  та  припинення  права  користування  ними
органам,  що  приймають  ці  рішення;  а  також  пропозиції  щодо  винесення  в
установленому порядку рішення про припинення полювання;

22)  забезпечує  реалізацію  державної  політики  та  координує  заходи  з
охорони державного мисливського фонду і заходи з регулювання чисельності
мисливських, хижих та шкідливих для мисливського господарства тварин;

24) готує пропозиції і в межах своєї компетенції  здійснює заходи щодо
забезпечення реалізації соціальної політики у сфері лісового та мисливського
господарства;

23) забезпечує впровадження досягнень науки і  техніки, а також нових
технологій і передового досвіду, виступає в установленому порядку замовником
науково-дослідних  та  дослідно-конструкторських  робіт,  необхідних  для
реалізації програм розвитку лісового і мисливського господарства;

24) забезпечує оприлюднення інформації про діяльність Управління;
25) вирішує спори з питань охорони, захисту, використання й відтворення

лісів, що перебувають у державній власності;
26)  організовує  роботу  щодо  соціально-побутового  забезпечення 

працівників Управління, їх соціального захисту;
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27) за погодженням з начальником управління для виконання покладених
на нього завдань має право:

- в установленому порядку залучати до виконання окремих робіт, участі у
вивченні окремих  питань учених і фахівців, у тому числі на договірній основі,
працівників місцевих органів виконавчої влади;

-  одержувати  інформацію,  документи  і  матеріали  від  державних
лісогосподарських підприємств та їх посадових осіб;

- скликати наради, створювати комісії та робочі групи;
- користуватися відповідними інформаційними базами даних державних

органів, державними системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального
зв’язку та іншими технічними засобами.

- проводити перевірки додержання вимог законодавства у сфері лісового
та  мисливського  господарства  (в  лісах  державних  лісогосподарських
підприємств Управління);

28)  за  погодженням  начальника  управління  укладає  та  підписує
господарські  договори  з  юридичними  та  фізичними  особами  від  імені  та  в
інтересах Управління;

29)  за  потреби,  за  вказівкою  начальника  управління  вирішує  питання,
віднесені  цим  порядком  до  компетенції  начальника  управління,  в  частині
підпису наказово-розпорядчих документів та листів;

30)  проводить  особистий прийом громадян,  розглядає  в  установленому
порядку звернення з питань ведення лісового та мисливського господарства;

31)  здійснює  інші  повноваження,  визначені  законами  України  та
покладені на нього начальником управління.

32)  Перший заступник начальника управління спрямовує,  координує та
контролює діяльність відділу лісового та мисливського господарства.

Заступник начальника управління – Рижков Микола Федорович:

1)  організовує  виконання  покладених  на  Управління  завдань  з  питань
використання лісосировинних ресурсів, технічної політики та охорони праці;

2) організовує розроблення пропозицій та реалізацію прийнятих рішень
щодо  раціонального  використання  лісів,  організації  участі  Управління  та
державних  лісогосподарських  підприємств  області  у  виставкових  заходах,
формування і реалізації інвестиційної  політики;

3) організовує видачу в установленому порядку спеціальних дозволів на
використання лісових ресурсів (в межах компетенції);

4)  організовує  виконання  заходів  із  визначення  рівнів  радіоактивного
забруднення  лісів,  радіаційний  контроль  лісової  продукції,  дозиметричний
контроль робочих місць та доз опромінення працівників;

5) розглядає в установленому порядку звернення з питань використання
лісосировинних ресурсів, технічної політики та охорони праці;

6) вносить начальнику управління пропозиції щодо загальнодержавних і
регіональних  (місцевих)  програм  з  використання  лісосировинних  ресурсів,
технічної політики та охорону праці;
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7) вживає заходів для залучення в установленому порядку громадськості
для  обговорення  питань  державної  політики  у  сфері  використання
лісосировинних ресурсів;

8) є Головою тендерного комітету;
9) здійснює заходи щодо забезпечення споживачів деревиною, виробами з

неї та іншою продукцією лісового господарства;
10)  здійснює  у  межах  своїх  повноважень  заходи,  спрямовані  на

вдосконалення зовнішньоекономічної діяльності, захист інтересів підприємств
управління,  на зовнішньому ринку,  розвиток внутрішнього  ринку продукції  і
послуг лісового господарства;

11)  організовує  роботу  з  видачі  сертифікатів  про  походження
лісоматеріалів;

12) організовує розроблення пропозицій  та  реалізацію  прийнятих 
рішень щодо :

● реалізації   стратегії щодо забезпечення ефективної переробки 
деревини;    

● проведення моніторингу внутрішнього і  зовнішнього ринку продукції
переробки деревини;

● формування і  реалізації  політики у сфері виконання робіт і  поставок
продукції;

● формування і реалізації технічної  політики;
● ефективного використання обладнання і механізмів, економії сировини,

матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів для лісового господарства;
●  раціонального  використання  деревини  і  її  відходів,  направлених  на

переробку, виробництво товарів народного споживання та їх реалізацію.
● капітального будівництва  та реконструкції об’єктів та будівель лісового

господарства, лісових доріг та інших інженерних споруд;
13) забезпечує:
●  координацію  робіт  з  питань  впровадження  природозберігаючих

технологій;
●  впровадження  технічної  політики  і  технічного  переозброєння  в

переробці деревини;
● координацію та контроль з питань проведення тендерних процедур в

лісовому господарстві області(в межах компетенції);
●  координацію робіт  з  питань  ремонту  та  капітального  будівництва,  в

тому  числі  лісових  доріг  та  іншої  інженерної  інфраструктури  лісового
господарства області;

●  координацію  робіт  з  питань  охорони  праці  та  безпеки  руху
транспортних засобів державних лісогосподарських підприємств управління;

20) є уповноваженою особою з питань запобігання та протидії корупції в
управлінні,  відповідальний  за   підготовку,  забезпечення  та  контроль  за
здійсненням  заходів  щодо  запобігання  і  протидії  корупції  в  управлінні  та
підпорядкованих підприємствах;

21)  здійснює  інші  повноваження,  визначені  законами  України  та
покладені на нього начальником управління.
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22)  заступник  начальника  управління  спрямовує,  координує  та
контролює діяльність  сектора  використання  лісосировинних  ресурсів  та
охорони праці.
 

Заступник  начальника  управління  -  начальник  відділу
бухгалтерського обліку та звітності – Тимченко Ірина Іванівна:

1)  здійснює  керівництво  діяльністю  відділу  бухгалтерського  обліку  та
звітності, забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо організації
бухгалтерського  обліку  господарсько-фінансової  діяльності  управління  та
підпорядкованих підприємств, контролює дотримання правил його ведення;

2)  організовує  виконання  покладених  на  Управління  завдань  з  питань
ведення бухгалтерського обліку;

3)  координує  діяльність  відділів  бухгалтерського  обліку  державних
лісогосподарських  підприємств  області  щодо  організації  бухгалтерського
обліку;

4)  керує  розробкою  та  впровадженням  заходів  щодо  дотримання
державної та фінансової дисципліни;

5) застосовує комп’ютерні та інші сучасні технічні засоби та технології
обліково- обчислювальних робіт;

6)  забезпечує  контроль  і  відображення  на  рахунках  бухгалтерського
обліку господарських операцій, надання оперативної інформації, складання та
надання зведеної бухгалтерської  звітності  встановленим органам у відповідні
терміни;

7)  здійснює  контроль  за  законністю,  своєчасністю  та  правильністю
оформлення документів, правильністю нарахування та перерахування податків
до Державного бюджету та інших платежів, стягненням у встановлений термін
дебіторської та сплаченням кредиторської заборгованості;

8)  з  метою  виявлення  і  мобілізації  внутрішньогосподарських  резервів
здійснює  економічний  аналіз  діяльності  окремих  підприємств  і  в  цілому
управління;

9)  готує  та  підписує разом з  начальником управління  документи,  які  є
підставою для приймання та використання грошових коштів та матеріальних
цінностей, а також розрахункові, кредитні та фінансові зобов’язання, авансові
звіти;

10) організовує та приймає безпосередню участь в семінарах по вивченню
та  впровадженню  нововведень  в  бухгалтерському  обліку,  податковому
законодавстві, відрахуванню в інші обов’язкові фонди;

11)  несе  відповідальність за  цільове використання бюджетних коштів в
управлінні та контролює їх використання в підвідомчих підприємствах;

12) вносить пропозиції начальнику управління щодо управління майном,
яке перебуває в сфері управління;

13)  забезпечує  складання  балансу  й  оперативних  зведених  звітів  про
доходи  і  витрати  коштів,  про  використання  бюджету,  іншої  бухгалтерської  і
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статистичної звітності, представлення їх у встановленому порядку у відповідні
органи ( по апарату управління та по області).

14)  здійснює  інші  повноваження,  визначені  законами  України  та
покладені на нього начальником управління.

15)  спрямовує,  координує  та  контролює діяльність  відділу
бухгалтерського обліку та звітності.

Заступник начальника  управління  –  начальник відділу  економіки,
фінансів та кадрового забезпечення – Солтисік Лариса Миколаївна:

1)  здійснює  керівництво  діяльністю  відділу  економіки,  фінансів  та
кадрового  забезпечення,  забезпечує  виконання  покладених  на  відділ  завдань
щодо  організації  господарсько-фінансової  діяльності  управління  та
підпорядкованих підприємств, контролює дотримання правил його ведення;

2)  організовує  виконання  покладених  на  Управління  завдань  з  питань
планування і аналізу фінансово-господарської та виробничої діяльності;

3)  координує  діяльність  економічних  підрозділів  підпорядкованих
підприємств щодо складання перспективних фінансових та виробничих планів
роботи;

4) проводить роботу з удосконалення планування економічних показників
діяльності  підприємств,  досягнення  високого  рівня  їх  обґрунтованості,
створення і поліпшення нормативної бази планування;

5) здійснює методичне керівництво і організацію роботи з упровадження,
удосконалення економічних методів управління;

6) готує пропозиції,  спрямовані на підвищення продуктивності  праці та
ефективності виробництва;

7)  організує  розроблення  раціональних  форм  первинної  планової
облікової та звітної документації, яка застосовується на підприємстві, а також
бере участь у впроваджені автоматизованих систем управління, та програмного
забезпечення у галузі планування обліку і аналізу господарської діяльності;

8)  організовує  проведення  комплексного  економічного  аналізу  і  оцінки
наслідків виробничо-господарської діяльності  підприємств щодо використання
внутрішньогосподарських  резервів,  проведення  атестації  та  раціоналізації
робочих місць;

9)  керує  проведенням  порівняльного  аналізу  показників  роботи
підпорядкованих підприємств, впровадженням передового досвіду економічної
роботи;

10)  бере  участь  у  розробці  та  впровадженні  заходів  з  поліпшення
економічних показників роботи підпорядкованих підприємств;

11)  контролює  розробку,  відповідно  до  бюджетних  призначень,
кошторисів  доходів  і  видатків  підприємств  та  помісячних  асигнувань  із
загального фонду бюджету;

12) забезпечує контроль за складанням штатних розписів та питаннями
системи оплати праці працівників управління та підпорядкованих підприємств;
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13)  організовує,  регулює  та  контролює  своєчасний  та  якісний  розгляд
працівниками  відділу  звернень  від  органів  виконавчої  влади,  громадських
об’єднань, підприємств, організацій, громадян з питань оплати праці, надання
відпусток, інших питань з соціального захисту населення, а також готує за ними
проекти відповідних рішень;

14) на основі даних економічного аналізу складає довідки для підготовки
доповідей керівництву,  вносить пропозиції  по удосконаленню оплати праці  в
підпорядкованих підприємствах;

15)  контролює  своєчасність  подання  звітів  про  результати  економічної
діяльності у відповідні органи.
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