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умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноi служби категорiТ ((Б)) -

застчпника директора Щепартаменту економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi державноТ адмiнiстрачii -

начальника управлiння iнвестицiйноi та зовнiшньоекономiчноi дiяльностi

Посадовi обов'язки

Загальнi умови

l. Здiйснюс керiвниuтво та органiзаuiю роботи управлiння:
- забезпечення виконання завдань i функцiй покладених на

управлiння;
- забезпечення виконання плану роботи управлiння та плану роботи
Щепартаменту економiчного розвитку Чернiгiвськоi обласноi
державноi адмiнiстрацii (далi .Щепартамент) з rrитань, що
стосуються роботи управлiння;
- здiйснення монiторингу та контролю за виконанням працiвниками

управлiння органiзачiйно-методичноi роботи, посадових обов'язкiв,
правил внутрiшнього трудового та службового розпорядку.

2. Керус розробкою стратегiчних та програN{них док)ментiв з питань
iнвестицiйного розвитку, зовнiшньоекономiчноi дiяльностi,
зовнiшнiх зносин та мiжрегiонального спiвробiтництва.

З. Ана.гriзус ефективнiсть залучення вiтчизняних та iноземних
iнвестицiй в регiон, координус роботу по проведенню монiторингу
iнвестицiйних проектiв (HaMipiB) господарюючих суб'сктiв регiону з

метою отримання актуальноi iнформачiТ про стан ix реа,тiзачii,
виявлення можливих проблемних питань та сприяння у iх вирiшеннi.

4, Аналiзуе стан i тенденцii розвитку зовнiшнiх зносин,

зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi та мiжрегiонального
спiвробiтництва областi, вносить пропозичii цодо iх активiзацii,

5. Органiзовуе роботу щодо створення в областi об'ектiв
iнституцiйноi iнфраструктури, що сприяс з,rлrrенню iнвестицiй
(iндустрiальних, технологiчних, наукових паркiв, кластерiв), та

щодО актуалiзацii перелiку потенцiйних об'сктiв iнвестування, якi

можутЬ бути запропонованi на розгляд iHBecTopaM, у тому числi на

умовах державно-приватного партнерства.

6. Коорлинус роботу щодо активiзацii участi речипiснтiв вiд областi

в програмах мiжнародноi технiчноi допомоги, грантових проектах,

поглиблеНня спiвпрачi з мiжнародними фiнансовими органiзацiями.

7. коорлинус виконання заходiв, спрямованих на активiзацiю



Умови оплати прачi

Iнформачiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на
посаду

Перелiк iнформаuii,
необхiдноi лля ylacTi
в KoHKypci, та строк iT

подання
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iнвестицiйнот та зовнiшньоекономiчнот дiя.пьностi. пiдвищення
конкурентоспроможностi регiону, збiльшення кiлькостi реа,riзованих
iнвестицiйних проектiв, у тому числi iз залученням коштiв iноземних
iHBecTopiB та на умовах державно-приватного партнерства.

8. Здiйснюе органiзацiйнi заходи з пiдготовки публiчних заходiв
iнвестицiйного характеру, органiзаuii вiзитiв делегацiй iноземних
державl проведення навчань, ceMiHapiB, тренiнгiв з актуаJIьних
питань iнвестицiйного розвитку та зовнilпньоекономiчноТ дiяльностi,
залучення мiжнародноi технiчноi допомоги, написання грантових
з€uIвок, державно-приватного партнерства, спрLшння пiдпри€мствам-
експортерам у пошуку нових ринкiв збуту тощо.

9. Здiйснюе контроль за реалiзачiсю положень мiжрегiональноi
договiрноi бази Чернiгiвськоi областi, органiзовус розроблення
планiв заходiв та програм щодо виконав,ня мiжрегiональних
документiв про спiвпрацюJ координуе проведення KoHKypciB
просктiв транскордонного спiвробiтництва.

10. Здiйснюс контроль за опрацюванням вiдповiдно до
законодавства та в межах повновarкень, наданих Мiнекономiки
Украiни, локументiв для видачi суб'ектам зовнiшньоекономiчноi
дiяльностi експортних та iмпортних лiцензiй та за опрацюванням
матерiалiв, якi надаються суб'сктами господарювання, для
проведення державноТ реестрацiТ договорiв про спiльну iнвестицiйну
дiяльнiсть в областi за участю iноземного iHBecr:opa.

Вiдповiдно до штатного розпису посадовий оклад становить l0600
гривень, надбавка за ранг державного слуrкбовця, 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 щороку.

1. Заява про участь у KoHKypci iз зазначенням основних мотивiв цодо
зайняття посади державноТ служби.

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

3. Заява, в якiй повiдомля€ться, що до претендента не

застосовуються заборони, визначенi частрlною третьою або

четвертою cTaTTi l Закону Украiни кПро очищення влади), та
надаеться згода на проходження перевiркlл та оприлюднення
вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до зазначеного Закону.

Додатки до заяви не с обов'язковими для подання.

4. Копiя ,Щержавного сертифiката про piBeHb володiння державною
мовою (витяг з ресстру .Щерхсавних сертлrфiкатiв про piBeHb

володiння державною мовою), що пiдтверджуе piBeHb володiння

державною мово}<l, визначений Нацiональною комiсiсю зi стандартiв

дерхtавноi мови;



Додатковi
(необов'язковi)
документи

,Щата i час початку
проведення
тестування
кандидатiв.

мiсце або спосiб
проведення
тестування.

Мiсце або спосiб
проведення
спiвбесiли (iз
зазначенням
електронноТ
платформи для
комунiкацii
дистанцiйно)
мiсце або спосiб
проведення
спiвбесiди з метою
визначення суб'сктсlм
призначення або
керiвником державноТ
служби переможця
(переможцiв)
конкурсу (iз
зазначенням
електронноi
платформи для
комунiкацii
дистанцiйно)
Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка нада€

додаткову
iнформацiю з питань
проведення конкурсу

J

5. Щодаткова iнформацiя стосовно досвiду роботи, професiйноТ
компетентностi i репутацii (характеристики, рекомендацii, HayKoBi
публiкацii тощо) - за бажанням.

Щокументи подаються:
до l7:00 години 23 вересня 2021 року через Сдиний портал вакансiй
державноi служби (https://career.gov.ua).

Заява щодо забезпечення роз}мним пристосуванням за формою
згiдно з додатком 3 ло Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державноi служби.

о 10:00 годинi 24 вересня 202l року

вул. Шевченка, 7, каб. З2, м. Чернiгiв, !епартамент економiчного
розвитку ЧернiгiвськоТ обласноТ державноТ адмiнiстрачiТ, за фiзичноi
присутностi кандидатiв.

вул. Шевченка, 7, за"гlа J\Ъ 5, м. Чернiгiв, ,Щепартамент економiчного
розвитку ЧернiгiвськоТ обласноТ державноi адмiнiстрацii,, за

фiзичноТ присутностi кандидатiв.

вул. Шевченка, 7, каб. J\Гs 30, м. Чернiгiв, Щепартамент економiчного
розвитку Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii, за фiзичноi
присутностi кандидатiв.

Бредюк Олена Василiвна,
тел. +38 (0462) 67 56 59,
e-mail : der_kadry@cg. gov.ua



Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa Ступiнь вищоi освiти не нижче магiстра, бокано у сферi мiжнародноi
економiки.

2 Досвiд роботи Досвiд роботи на посадах державноТ служби категорiй <Б> чи <В> або

досвiд служби в органах мiсцевого самоврядування, або досвiд роботи
на керiвних посадах пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно
вiд форм власностi не менше двох poKiB.

3 Володiння Вiльне володiння державною мовою.

державною мовою

Вимоги до компетентностi

вимога Компоненти вимоги

1 Прийняття - здатнiсть приймати вчаснi та виваженi рiшення;
ефективних - ана-пiз альтернатив;

рiшень - спроможнiсть iти на.виваж€ний ризик;
- автономнlсть та 1нlцlативнlсть щодо пропозицlи l рlшень.

2 Управлiння - чiтке бачення цiлi;
органiзацiсю -ефективнеуправлiнняресурсами;

роботи -чiтке планування реа-гriзацiТ;
- ефективне формування та управлiння tlроцес€tми.

3 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 аулиторiею;
- здатнiсть переконувати iнших за допомогою аргументiв та

послiдовноi комунiкацii,

4 Вiдповiдальнiсть - усвiдомлення важливостi якiсного виконання cBoix посадових
обов'язкiв з дотриманням cTpoKiB та встановлених процедур;
- усвiдомлення рiвня вiдповiда,T ьностi пiд час пiдготовки i прийняття

рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за можливi наслiдки

реалiзачiТ таких рiшень;
- здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко iх дотримуватись i
виконувати.

5 Стресостiйкiс,ть - умiння 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:
законодавствЕt 1)конститучiiукраiни;

2) Закону Украiни <Про лерlкавну службр;
3) Закону УкраТни uПро запобiгання корупuiТ> та iншого



Знання
законодавства
сферi

Закону Украiни кПро iнвестичiйну
Закону Украiни <Про

Закону Украiни кПро iндустрiальнi
Закону Украiни кПро зовнi
Закону Украiни <Про транскордонне
Закону Украiни кПро лi
дiяльностi>.

персоналом

розвитку
адмiнiстрацii €trи

господарськоi

Олена БРЕДЮК


