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Загальнi умови

Посадовi обов'язки 1. Бере участь у розробленнi коротко-, се
планiв, програм соцiально-економiчного
цiльових програм, спрямованих на пi
потенцiалу регiону та розвиток будiвницт
сфери та iнфраструктури.

2. Готуе пропозицii з рацiонального
державного бюлжету на розвиток
соцiальноi сфери та iнфраструктури
надходження та використання коштiв на ви.

3. Здiйснюе реатliзаuiю державноТ полiти-

розмiщення державних iнвестицiй на
ефективностi дiяльностi мiсцевих органi
органiв мiсцевого самоврядування цодо ix

4. Здiйснюе координацiю
iнвестицiйних програN4 i
можуть реалiзовуватися ]

регiонального розвитку.

5. Бере yLIacTb у пiдготовцi пропозицiй з

економiчних, органiзацiйних та iнших
розвитку на piBHi областi, районiв, MicT, iH

6. Розробляс на ocнoBi пропозичiй с

державноi адмiнiстрачiТ, районних де
виконкомiв, мiських рад, MicT обл
територiальних громад поточнi та
iнвестицiйних програм та проектiв

реалiзачiя яких передбачасться здi

державного та мiсцевих бюдхtетiв.

7. Коорлинуе роботу з монiторингу в
соцiа_rrьно знаLIущих та об'ектiв
проектування та будiвництва об'сктiв у
державного значення.
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8. Розробляс та вносить пропозицiТ щ
державноi пiдтримки розвитку регiо
регiонального розвитку, а також субвенцi
мiсцевим бюджетам та iнших субвенцiй.

9. Розглядас наданi вiд райдержадмiн
самоврядування пропозицii щодо iH

проектiв, якi доцiльно фiнансувати за рах
мiсцевих бюджетiв.

10. Бере )п{асть у роботi по зал)п{ен

фiнансування на розвиток об'сктiв соцiаль

Умови оплати працi Вiдповiдно до штатного розпису посад
гривень, надбавка за ранг державного
вислугу poKiB (за наявностi стажу держав

разi встановлення).

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на
посаду

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

Додатковi
(необов'язковi)
док}менти

Безстроково.

Строк призн&ч€ння ,

один piK з правом
проведення конкурсу

особи, яка досягла 65

повторного призна
щороку.

1. Заява про участь у KoнKypci
п{одо зайняття посади державноi

2. Резюме встановленоТ форми,
проведення конкурсу на зайняття

З.Заява, в якiй повiдомляеться, що
застосов}тоться заборони, визначенi
четвертою cTaTTi 1 Закону УкраТни кП
ншасться згода на проходження
вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до заз

,Щодатки до заяви не с обов'язковими для п

4. Копiя .Щерiкавного сертифiката про pi
мовою (витяг з реестру .Щержавних
володiння державною мовою), що пi
державною мовою, визначений Нацiональ
державноi мови;

5. ,Щодаткова iнформацiя стосовно досв
компетентностi i репутачii (характеристи
публiкацii тощо) - за бажанням.

Щокументи подаються:
до 17:00 години 28 вересня 2021 року че

державноi служби (https ://саrееr. gov.ua).

Заява щодо забезпечення розумним при
згiдно з додатком З до Порядку проведе
посад державноТ служби.
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чванням за формою
на зайняттяя конкурсу



.Щата i час початку
проведення
тестування
кандидатiв.

мiсце або спосiб
проведення
тестування.

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням
електронноi
платформи для
комунiкацii
дистанцiйно)
мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
з метою визначення
суб'сктом тrризначення
або керiвником
державноi служби
переможця
(переможцiв) конкурсу
(iз зазначенням
електронноТ
платформи для
комунiкацii
дистанцiйно)

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае

додаткову
iнформацiю з питань
проведення конкурсу

о 1 1:00 годинi 29 вересня 202l року

вул. Шевченка, 7, каб. 32, м. Чернiгiв,

розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноi
присутностi кандидатiв.

вул. Шевченка, 7, зала Jф 5, м. Чернiгiв,
розвитку Чернiгiвськоi обласноi дер
фiзичноi присутностi кандидатiв.

вул. Шевченка, 7, каб. Ns 30, м. Чернiгiв,
розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноi
присутностi кандидатiв.

Бредюк Олена Василiвна,
тел. *З8 (0462) 67 56 59,
e-mail : der_kadry@cg. gov. uа

1 OcBiTa

2 Досвiд роботи

Квалiфiкацiйнi вимоги

Ступiнь вищоi освiти не нижче магiстра.

Досвiд роботи на посадах дертсавноi служби
лосвiд служби в органах мiсцевого сам

роботи на керiвних посадах пiдприемств,
незаJIежно вiд форм власностi не менше

3 Володiння Вiльне володiння державною мовою.
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органiзачiй



Вимоги до компетентностi

вимога Компоненти вимоги

t Вiдповiдальнiсть - 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 ix дотримуватись i
виконувати.

2 Ана_пiтичнi - здатнiсть до логiчного мислення, узагшIьнення, конкретизацii,
здiбностi розкладання складних питань на складовi, видiляти головне вiд

другорядного, виявляти закономiрностi;
- вмiння встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки;
- вмiння аналiзувати iнформацiю та робити висновки, критично
оцiнювати ситуацiю, прогнозувати та робити власнi )мовиводи.

3 ,Щосягнення - здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi;
результатiв - вмiння фокусувати зусилля для досягнення результату дiяльностi;

- вмiння запобiгати та ефективно долати перешкоди.

4 Комунiкацiя та - вмiння визначати заiнтересованi i впливовi сторони та
взаемодiя розбуловувати партнерськi вiдносини;

- здатнiсть ефективно взаемодiяти дослухатися, сприймати та
викладати думку;
- вмiння публiчно виступати перед аудиторiею;
- здатнiсть переконувати iнших за доlrомогою аргументiв та
послiдовноi комунiкацii.

5 Стресостiйкiсть - 1мiння розумiти та управляти своiМи емоцiями;
- здатнiсть до самоконтролю;
- здатнiсть до конструктивного ставлення до зворотного зв'язку,
зокрема критики;
- оптимiзм.

Професiйнi знання

вимога Компоненти вимоги

1 Знання Знання:
законодавства 1)конститучiiукраiни;

2) Закону Украiни кПро державну службу>;
З) Закону Украiни <Про запобiгання корупuiТ> та iншого
законодавства.

2 Знання Знання:
законодавства у
СфеРi 1) Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>;

2) постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 18.03.2015 N9 196

к,Щеякi питання державного фонду регiонального розвитку);
3) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.02.20|2 J\lb 106

<Про затвердження Порядку умов надання субвенцii з.Щержавного

бюджеry мiсцевим бюджетам на здiйснення заходiв щодо
соцiально-економiчного розвитку окремих територiй>;
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4) наказу MiHicTepcTBa розвитку громад та територiй Украiни вiд
15.06.2021 Jt150 <Питання пiдготовки, оцiнки та вiдбору
iнвестицiйних програм i проектiв регiонмьного розвитку, що
можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв державного фонду
регiонального розвитку).

Начальник вiддiлу управлiння персоналом
!епартаменту економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii €ВИ оленаБрЕдюк


