
Мета:  

Метою проекту є створення та впровадження Єдиної екологічної 

платформи «Еко.Дія», яка забезпечить прозорий та рівний доступ до 

спільних обмежених ресурсів (водні ресурси, водні біоресурси, лісові 

ресурси та надра) шляхом відкриття інформації про такі ресурси задля 

зменшення корупції у сфері, а також забезпечить управління природними 

ресурсами через електронні дозвільно-регуляторні функції. 

Назва позиції експерта: проектний менеджер для проекту з розробки та 

впровадження Єдиної екологічної платформи «Еко.Дія» зі сторони 

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України (далі – 

Міндовкілля) 

Опис позиції експерта (функції):  

- Координувати проектну команду, що займатиметься розробкою та 

впровадженням Єдиної екологічної платформи «Еко.Дія», зі сторони 

Міндовкілля;  

- Фасилітувати прийняття необхідної законодавчої бази, що буде 

регулювати функціонування Єдиної екологічної платформи «Еко.Дія»;  

- Координувати діяльність департаментів Міндовкілля та ЦОВВ, 

залучених до розробки Єдиної екологічної платформи «Еко.Дія»;  

- Проводити регулярні зустрічі із зацікавленими сторонами щодо 

з’ясування вимог до інформаційної системи та робити регулярні презентації 

для демонстрації завершених етапів проекту.  

Обсяг робіт і обов’язки експерта: 

- Участь у розробці концепції та планів імплементації проекту;  

- Проведення регулярних зустрічей і зацікавленими сторонами щодо 

з’ясування вимог до інформаційних систем; 

- Координація команди експертів, що працюють над проектом, зі 

сторони Міндовкілля; 

- Визначення проектних пріоритетів, KPI та постановка відповідних 

завдань команді;  

- Участь у розробці технічних вимог для пошуку підрядників на 

розробку програмного забезпечення; 

- Моніторинг усіх етапів розробки програмного забезпечення та 

підготовка відповідних звітів на вимогу замовника;  



- Комунікація з усіма стейкхолдерами, що беруть участь у імплементації 

проекту, у тому числі з представниками державних органів, розробниками 

тощо;  

- Координація партнерів та підрядників проекту. 

Вимоги до кваліфікації експерта: 

- Більше п’яти (5) років досвіду управління проектами; 

- Більше чотирьох (4) років досвіду роботи з центральними органами 

виконавчої влади; 

- Досвід у розробці електронних послуг для населення та бізнесу, 

розуміння таких технологій, як інтероперабельні рішення; 

- Розуміння специфіки надання послуг населенню та бізнесу у сфері 

захисту довкілля;  

- Розуміння процесу проектування та розробки програмного 

забезпечення, формулювання високорівневих технічних вимог до 

програмного продукту; 

- Вміння структурувати елементи інформаційних систем та визначати 

технології і можливі програмні рішення. 

Бажані навички та досвід роботи: 

- Досвід у комунікаціях з державними органами (з’ясування вимог, 

проведення презентацій); 

- Розвинені організаційні уміння та увага до деталей; 

- Знання англійської мови буде перевагою; 

- Знання законодавства в галузі надання адміністративних послуг у сфері 

захисту довкілля та природних ресурсів буде перевагою.  

 

 


