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ПРОВеДення конкурсу на заЙняття посади державноТ служби категорii ((Б)) _

начальника вiддiлу з питань iнвестицiйноi полiтики
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ЧернiгiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрачiТ

Посадовi обов'язки

Загальнi умови

1. Здiйснюс керiвництво та органiзацiю роботи вiддiлу:
- забезпечення виконання завдань i функцiй покладених на вiддiл;
- забезпечення виконання плану роботи вiддiлу, управлiння та
плану роботи !епартаменту економiчного розвитку Чернiгiвськоi
обласноi державноТ адмiнiстрацiТ (д*i - ,Щепартамент) з питань,
що стосуються роботи вiддiлу;
- здiйснення монiторингу та контролю за виконанням
прачiвниками вiддiлу органiзацiйно-методичноТ роботи, посадових
обов'язкiв, правил внутрiшнього службового розпорядку.

2. Аналiзус: ефективнiсть залучення вiтчизl;яних та iноземних
iнвестицiй в регiон, хiд реалiзацii програмних документiв в частинi
розвитку iнвестицiйноI дiяльностi та координус роботу по
проведенню пtонiторингу iнвестицiйних просктiв (HaMipiB)
господарюючих суб'ектiв регiону з метою отримання актуальноi
iнформачiТ про стан Тх реа;riзачiТ, виявлення можливих проблемних
питань та сприяння у ix вирiшеннi.

З. Органiзовус роботу щодо створення в областi об'сктiв
iнституцiйноi iнфраструктури, що сприяе з€шr{енню iнвестицiй
(iндустрiальних, технологiчних, наукових паркiв, кластерiв).

4. Координус роботу щодо активiзацii участi речипiентiв вiд
областi в програмах мiжнародноi технiчноi допомоги, грантових
про€ктах, поглиблення спiвпрацi з мiжнаролними фiнансовими
органiзацiями.

5. Коорлинуе роботу щодо стимулювання розвитку державно-
приватного партнерства в областi та збiльшення кiлькостi
реалiзованих просктiв на }мовах державно-прIIватного партнерства
та концесiТ.

6. Органiзовус роботу щодо актуалiзацiТ перелiку потенцiйних
об'сктiв iнвесту,вання, якi можуть бути запропонованi на розгляд
iHBecTopaM, у тому числi на }мовах державно-приватного
партнерства.



Умови оплати прачi

Iнформацi4 про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на посаду

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для участi в
KoHKypci, та строк ii
подання

7. Коорлинуе роботу щодо створення сучасних iнформацiйно-
iнвестицiйних <продуктiв) для попуrrяризацii н€цвного
iнвестицiйного потенцiалу областi (iнвестицiйнi паспорти областi
та громад, презентацiйнi матерiали тощо) та щодо наповнення та
ефективного використання iнформаuiйних каналiu дл" поширення
iнформаuii про iнвестицiйнi мох(ливостi областi.

8. Бере участь, в межах компетенцii, в розробчi заходiв,
спрямованих на активiзацiю iнвестицiйноТ дiяльностi. пiдвищення
конкурентоспроможностi регiону, збiльшення кiлькостi
реалiзованих iнвестицiйних проектiв, у т.ч. iз залученням коштiв
iноземних iHBecTopiB та на р4овах державно-приватного
партнерства.

9, Здiйснюс органiзацiйнi заходи по пiдготовцi та проведенню
публiчних заходiв iнвестицiйного характеру, навчань, ceMiHapiB,
тренiнгiв з актуа,lьних питань iнвестицiйного розвитку, за],Iучення
мiжнародноi технiчноТ допомоги, написання грантових заrIвок,

дер}кавно-приватного партнерства тоIцо.

10. Органiзовуе роботу щодо пiдготовки змiстовних вiдповiдей на
кожен запит, що надходить вiд потенцiйного iHBecTopa,
консультування, проведення зустрiчей та надання всебiчноi
пiдтримки пiд час реалiзацiТ iнвестицiйного проскту.

Вiдповiдно до штатного розпису посадовий оклад становить
7050 гривень, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за
вислугу poKiB (за наявностi стажу лержавноI служби) та премiя (у

разi встановлення).

Безстроково.

Строк призначення особи, яка досягла 65-рiчного BiKy, становить
один piK з правом повторного призначення без обов'язкового
проведення конкурсу шороку.

1. Заява про участь у KoнKypci iз зазначенням основних мотивiв
щодо зайняття посади державноi слухtби.

2. Резюме встановленоi форми, згiдно з додатком 2-1 до Порядку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби.

3. Заява, в якiй повiдомлясться, що до претендента не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або
четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни кПро очищення влади), та
нада€ться згода на проходження перевiрки та оприлюднення
вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до зzLзначеного Закону.

Додатки до заяви не е обов'язковими для подання.

4. Копiя .Щержавного сертифiката про piBeHb володiння державною
мовою (витяг з ре€стру ,Щержавних сертифiкатiв про piBeHb

володiння дерх(авною мовою), що пiдтверджус piBeHb володiння
державною мовою. визначений LIацiона,тьною комiсiею зi
станлартiв лержавноi мови.



з

!окументи подаються:
до 17:00 години 05 жовтня 2021 року через Сдиний портал вакансiй
державноi служби (https://career.gov.ua).

ЩОДаТКОВi Заява щодо забезпечення розу]\{ним пристосуванням за формою(необов'язковi) згiдно з додатком 3 до Порядку проведоння конкурсу на зайняття
документи посад державноi служби.

!ата i час початку о i0:00 годинi l2 хсовтня 202l року.
проведення тестуваI{ня
кандидатiв.

Мiсце або спосiб вул. Шевченка, 7, каб, З2, м. Чернiгiв, .Щепартамент економiчного
проведення тестуваI{ня. розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, за

фiзичноi присутностi кандидатiв.

МiСЦе абО Спосiб вул. Шевченка,'7, зала Jф 5, м. Чернiгiв, Щепартамент економiчного
проведення спiвбесiди розвитку Чернiгiвськот обласноi державноi адмiнiстрацii,, за
(iз зазначенням фiзичноi присутностi кандидатiв.
електронноТ платформи
для комунiкацii
листанцiйно)
Мiсце або спосiб вул. ТТТевченка, 7, каб. ]ф З0, м. Чернiгiв, !епартамент
ПРОВеДення спiвбесiди економiчного розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноi
з метою визначення адмiнiстрачii, за фiзичнот присутностi кандидатiв.
суб'сктом призначення
або керiвником
лержавноi служби
переможця
(переможuiв) KoHKyllcy
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно)

Прiзвище, iм'я та по Бредюк Олена Василiвна,
батьковi, номер тел. +38 (0462) 67 56 59,
телефону та адреса e-mail: der_kadry@cg.gov.ua
електронноi пошти
особи, яка нада€

додаткову iнформачiю
з питань проведення
конкурсу

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa Ступiнь вищоi освiти не нижче магiстра.

2 Щосвiл роботи .Щосвiл роботи на посадах державноi служби категорiй кБ> чи кВ>
або досвiд служби в органах мiсцевого самоврядуваЕня, або досвiд
роботи на керiвних посадах пiдприсмств, установ та органiзацiй
незалежно вiд форм власностi не менше двох poKiB.

3 Володiння Вiльне володiння державною мовою.
державною мовою



Вимога

встановлення
цiлей, прiоритетiв
та орiентирiв

Ефективнiсть
коорлиначii з
iншими

Аналiтичнi
здiбностi

Вiдповiдальнiс,ть

CTpecocTiйKicTl,

Вимога

Знання
законодавства

Знання
законодавства )/

сферi

Нача,тьник вiддiлу упраLвлiння персон&том

!епартаменту економiчtного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi дерхtавноi адмiнiстрацiТ
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Вимоги до компетентностi

компоненти вимоги

- умiння встановлювати чiткi, реальнi, досяжнi груповi чи
iндивiдуальнi цiлi та прiоритети;
- умiння визначати орiснтири для досягнення групових чи
iндивiдуа_пьних цiлей.

- здатнiсть налагоджувати зв'язки з iншими структурними
пiдроздiлами flепартаменту економiчного розвитку
облдержадмiнiстрацii, представниками iнших державних органiв, у
тому числi з використанням чифрових технологiй;
- умiння конструктивного обмiну iнформацiсю, узгодження та
упорядкування дiй

- здатнiсть до логiчного мислення, узагаJIьнення, конкретизацii,
розкладання складних питань на складовi, видiляти головне вiд
другорядного9 виявляти закономiрностi;
- вмiння встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки;
- вмiння аналiзувати iнформацiю та робити висновки, критично
оцiнювати ситуацiю, прогнозувати та робити власнi р{овиводи.

- усвiдомлення важливостi якiсного виконання своiх посадових
обов'язкiв з дотриманням cTpoKiB та встановлених процедур;
- усвiдомлення рiвня вiдповiдальностi пiд час пiдготовки i
прийняття рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за можливi
наслiдки реалiзацii таких рiшень;
- здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко Тх дотримуватись i
виконувати.

- умiння розумiти та управляти своТми емоцiями;
- здатнiсть до самоконтролю;
- здатнiсть до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку,
зокрема критики;
- оптимiзм.

Професiйнi знання

компоненти вимоги

Знання:
l ) Конституцii Украiни;
2) Закону УкраТни кПро лерrкавну службу>;
3) Закону Украiни uПро запобiгання корупцiТ>
законодавства.

lншого

Знання:

1) Закону Украiни <Про iнвестицiйну дiяльнiсть>,
2) Закону Украiни кПро лержавно-приватне партнерство),
З) Закону Украiни <Про iнлустрiальнi парки),
4) Закону УкраТни <Про державну пiдтримку iнвестицiйних

просктiв зi значними iнвестицiями>.

€Ён Олена БРЕДЮК


