Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища
Support to Ukraine in approximation of the EU environmental acquis

Технічне завдання для 5 неключових старших місцевих експертів-авторів з питань оселищ
(старші експерти/автори з питань оселищ)

Запитувана технічна допомога:

П’ять (5) неключових старших місцевих експертів-авторів з
питань оселищ

Проект
Назва:

Підтримка України в апроксимації законодавства ЄС у сфері
навколишнього середовища (Проект APENA)

Номер:

EuropeAid/135825/DH/SER/UA

Основний вигодонабувач:

Міністерство екології та природних ресурсів України

Організація, що фінансує:

Європейський Союз

Референтні особи:

Ключовий експерт (КЕ 4): Старший експерт з охорони природи

Довідкові документи: Технічне завдання Проекту APENA, Організація та методика
Виконавця, проміжні звіти

(O&M)

Інформація про Проект (обсяг робіт)
Метою цього завдання є допомога Проекту в досягненні цілей щодо сприяння Україні в
апроксимації законодавства ЄС у сфері навколишнього середовища на виконання Угоди про
асоціацію між Україною та ЄС (Статті 360-366 і Додаток ХХХ) та рамкових документів про
апроксимацію екологічного законодавства України. А також – забезпечити спроможність
Міністерства екології та природних ресурсів України, інших заінтересованих сторін (Державного
агентства водних ресурсів, Державної екологічної інспекції, Державної служби геології та надр,
Міністерства аграрної політики та продовольства, Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства, Гідрометеорологічного центру та Державної
служби з надзвичайних ситуацій) та організацій громадянського суспільства підготуватися до
виконання екологічних вимог ЄС через вдосконалення правової та інституційної систем у 3-х
ключових сферах: екологічного врядування і наскрізних (горизонтальних) питань, управління
водними ресурсами та якістю води, охорони природи.

Огляд завдання
Назва: П’ять (5) неключових старших місцевих експертів-авторів з питань оселищ
Цілі завдання:
Старші експерти з питань оселищ сприятимуть досягненню розробки Національного каталога
оселищ для України за Компонентом 3 Проекту, діяльність 2.3.10 "Система моніторингу стану
збереження видів та оселищ" проекту APENA.
Національний каталог оселищ для України (надалі - Каталог) буде підготовлений як посібник для
мапування (картографування) оселищ в Україні, що є необхідним кроком до інтеграції країни до
міжнародних природоохоронних мереж. Мережа Natura 2000 в рамках Оселищної Директиви ЄС
(92/43/EEC) включає особливі природоохоронні території, метою яких є захист природних оселищ,
дикої фауни та флори. Ці самі цілі визначені Смарагдовою мережею, створеною Радою Європи в
рамках Бернської конвенції.
Коректне визначення типів оселищ є ключовим питанням для їхнього збереження, управління та
моніторингу. Основними користувачами Каталогу будуть адміністрації природоохоронних
територій, регіональні відомства з охорони природи, Мінприроди та експерти-біологи в
університетах та академіях. Каталог повинен охоплювати близько 240 видів оселищ визначених в
Україні та методологію мапування оселищ, включаючи польовий формуляр. Каталог налічуватиме
близько 300 сторінок у форматі А5.
Експерт проекту APENA в січні 2018 року розробить концепцію та методику класифікації оселищ
для України в Каталозі. Виходячи з цієї концепції та методики, експерти/автори з питань оселищ,
призначені в рамках цього Технічного завдання, повинні класифікувати 200 типів оселищ, тобто по
40 типів оселищ на кожного експерта, під керівництвом експерта APENA. Цей провідний експерт
APENA класифікуватиме ще 40 типів оселищ та скеровуватиме експертів/авторів з питань оселищ і
таким чином, забезпечить узгодженість та послідовність процесу розробки.
Кількість необхідних експертів:

П’ять (5) неключових старших місцевих експертів-авторів
з питань оселищ

Тривалість виконання завдання:

До 50 робочих днів (РД) – по 10 РД на 1 експерта

Період виконання завдання:

червень 2018 р.

Орієнтовна дата початку:

лютий 2018 р. (після дозволу Організації-Замовника)

Місце виконання завдання:

Україна

Робоча мова: (и)

Українська, англійська

Основні завдання/діяльність
5 старших експертів/авторів з питань оселищ працюватимуть над наступними завданнями:
➢ Розробка опису 200 типів оселищ, тобто по 40 типів оселищ на кожного експерта, згідно з
концепцією та методикою Національного каталога оселищ під керівництвом провідного
експерта APENA для цієї діяльності.
Результати
5 старших експертів/авторів з питань оселищ відповідатимуть за досягнення наступних
результатів:
Результати

Робочі дні (РД) та
орієнтовні терміни

Опис 200 типів оселищ, тобто по 40 типів оселищ на кожного
експерта, згідно з концепцією Національного каталога оселищ

10 РД на експерта,
червень 2018 р.

Всього:

50 РД

Часові межі та тривалість
П'ять старших експертів/авторів з питань оселищ будуть залучені на 10 РД кожен орієнтовно з
лютого по червень 2018 року. Дата початку буде затверджена після письмового схвалення,
виданого Організацією-Замовником. Орієнтовна дата початку: 1 лютого 2018 р. Усі РД мають бути
проведені в Україні.
Планування та звітування
П'ять старших експертів/авторів з питань оселищ робитимуть внесок у щоквартальний та
заключний звіт провідного експерта APENA на цю діяльність. Вони безпосередньо звітуватимуть
провідному експерту APENA та Ключовому експерту 4, відповідальному за компонент. Виконання
завдання оцінюватиметься Ключовим експертом 4.
Вимоги до експерта
П'ять старших експертів/авторів з питань оселищ повинні володіти наступною кваліфікацією та
навичками:
Кваліфікації та навички
•
•
•
•

Вища освіта у сфері біології або 5 років загального професійного досвіду в сфері, пов’язаній
із цим завданням;
Перевага: науковий ступінь доктора біологічних наук;
Відмінний рівень володіння українською мовою (на письмі та в усному мовленні);
Володіння англійською мовою (усною) вважатиметься перевагою.

Загальний професійний досвід
•

Підтверджений запис про щонайменше 3 публікації з питань оселищ та/або рослинних
угруповань на Scopus/Web of Science.

Спеціальний професійний досвід
•
•

Практичний досвід з синтаксономії рослинних угруповань за методикою Браун-Бланке – (3
публікації);
Практичний досвід з мапування рослинності в Україні буде перевагою.

Якщо Вас зацікавила дана посада, просимо надіслати своє резюме українською мовою або
англійською на apena@eptisa.com з копією на gkovalchuk@eptisa.com до 18:00 за Києвом (GMT+2)
15 січня 2018 року, з наступною темою листа:
“ Senior Habitats Experts – Authors”

Подання, отримані після крайнього терміну подачі резюме, розглядатися не будуть. Рекомендації
мають бути доступними при запиті.
Наш Проект дбає про забезпечення рівних можливостей у працевлаштуванні та заохочує до участі
у відборі жінок і представників меншин.
Усі подання будуть розглядатися суворо конфіденційно.
Державні службовці та інші співробітники, котрі на даний час працевлаштовані державними
адміністраціями країни-одержувача, не можуть подаватися на посади експертів.

