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умови
проведення конкурсу на зайняття посади держrtвноТ служби категорii <(В)> -

головного спецiалiста вйдiлу проектiв реlгiонального розвитку
управлiння реального сектора економiки

Щепартаменту економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi державноi| адмiпiстрацii

Загальнi умови

Посадовi обов'язки
- бере участь в пiдготовцi пропозицiй щодо проектiв, що
можуть реаrriзовув€tтися за рахунок коштiв субвенцiТ з

державного бюдже:гу мiсцевим бюджеталл на здiйснення
заходiв щодо соцiально-економiчного розвитку окремих
територiй;
- здiйснюе координачiю щодо пiдготовки, оцiнки та
вiдбору iнвестицiйних програм i проектiв регiонального
розвитку, що можуть реалiзовуватися за рахунок коштiв
державного фонлу 1lегiонального розвитку;
- здiйснюс алмiнiстрування онлайн-платформи
державного фонду регiонального розвитку;
- проводить аналiз державних субвенцiй, якi залученi для
булiвельноi галузi областi;
- готуе аналiтичнi записки, довiдки, iнформацiТ з питань,
якi вiдносяться до компетенцii вiддiлу;
- бере участь у розробленнi проектiв законодавчих i
нормативних aKTiB, окремих положень державних
стратегiй, програм та прогнозiв з питань соцiально-
економiчного та регiонального розвитку на коротко-,
середньо- та довгостроковий перiоди;
- у межах компетенцii забезпечуе пiдготовку проектiв

розпоряджень та пропозицiй керiвництву на виконання
доручень органiв виконавчоi влади вищого рiвня;
- розглядае листи та зzuIви пiдприсмств, установ,
органiзацiй з питань, що належать до його посадових

функцiй, та готу€ нil них вiдповiдi.

Умови оплати працi
Вiдповiдно до штатного розпису посадовий оклад
становить 5500,00 грн,
надбавка за ранг державного службовця, надбавка за

вислугу poKiB (за наявностi стажу лержавноi служби) та
премiя (за умови встановлення).

Iнформачiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначення на
посаду

За строковим трудовим договором, на перiод соцiа_пьноi]
вiдпустки для догJuIду за дитиною до досягнення нею
трирiчного BiKy основного працiвника



Строк призначення особи, яка досягла 65-рiчного BiKy,

становить один piK з правом повторного призначення без

обов'язкового проведення конкурсу щороку.

Перелiк iнформацii, необхiдноi
для yracTi в KoHKypci, та строк ti
подання

1. Заява про участь у KoнKypci iз зазначенням основних
:отивiв щодо зайняття посади державноi служби.
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 гIретеIIдента не

застосов},ються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очиtцення
влади), та надаеться згода на проходження перевiрки та
оприлюднення вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до
зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заJIви не е обов'язковою.
4. .Щодаткова iнформацiя стосовно досвiду роботи,
професiйноi компетентностi i репутацii (характеристики,

рекомендацii, HayKoBi публiкацii тощо) - за бажанням.

Щокументи приймаються :

до 17 год. 00 хв. 18 липня 2021 року через Сдиний портал
вакансiй державноi служби (career.gov.ua).

Щодатковi (необов'язковi)
документи

Заява щодо забезпечення роз}мним пристосуванням за

формою згiдно з додатком 3 до Порядку проведення
конкурсу на зайняття посад державноI служби

,Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
електронноТ платформи дJuI
комунiкацii дистанцiйно)

10 год.00 хв.20 липня 2021 року

вул. ТТIевченка, 7, каб. З2, м. Чернiгiв, (проведення
тестування за фiзичноi присутностi кандидатiв)

вул. ТТТgз.Igнкп, J, каб. З2, м. Чернiгiв, (проведення
спiвбесiди за фiзичноi присутностi кандидатiв)

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначення
суб'ектом призначення або
керiвником державноi служби
переможця (переможчiв)
конкурсу (iз зазначенням
електронноТ платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

вул. ТТIевченка, 7, каб. 25, м.

спiвбесiди за фiзичноi присутностi
Чернiгiв, (проведення

кандидатiв)

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

питань IIроведення конкурсу

Брелюк Олена Василiвна,
тел. *З8 (0462) 6'7 56 59,
e-mail : derJadry@cg. gоч.uа



Квалiфiкацiйнi вимоги

1 осв ,та Ступiнь вищоi освiти не нижче молодшого бакалавра або
бакалавра.

2. Дос liд роботи Не потребуе

Вол
мов

lдiння державIIою
)ю

Вiльне володiння державною мовою.

вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

1
Якi
пос

)не виконання
гавлених завдань

- чiтке i точне формулювання мети, цiлей i завдань
службовоi дiяльностi;
- комплексний пiдхiд до виконання завдань, виявлення

ризикiв;
- розlмiння змiсту завдання i його кiнцевих результатiв,
самостiйне визначення можливих шляхiв досягнення.

2.
Ан лiтичнi здiбностi - здатнiсть до логiчного мислення, узагаJIьнення,

конкретизацii, розкладання складних питань на складовi,
видiляти головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi;
- вмiння встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки;
- вмiння ана-пiзувати iнформацiю та робити висновки,
критично оцiнювати ситуацiI, прогнозувати таробити
власнi умовиводи.

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

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1 Зна Iня законодавства
Знання:

1 ) Конститучii УкраiЪи;
2) Закону Украiни кПро державну службу>;
3) Закону УкраiЪи <Про запобiгання корупчii>

та iншого законодавства.

2. Зна

усс
шя законодавства
epi

Знання:
1) Закону УкраiЪи <Про мiсцеве самоврядування>;
2) Закону Украiни <Про публiчнi закупiвлi>;
3) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 18.03.2015
J\Ъ 196 кЩеякi Irитання державного фонду регiонального
розвитку);
4) постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 06.02.201'2

N9 106 кПро затвердження Порядку умов надання
субвенцii з,Щержавного бюджету мiсцевим бюджетам Еа
здiйснення заходiв щодо соцiа_пьно-економiчного
розвитку окремих територiй>;



5) наказ MiHicTepcTBa регiона:lьного розвитку,
будiвництва та житлово-комунаJIьного господарства
Украihи вtд24,04,2015 Ns 80 кПитання пiдготовки, оцiнки
та вiдбору iнвестицiйних rrрограм i проектiв - переможцiв
<Всеукраiнського громадського бюджету), що можуть
реа_пiзуватися за рахунок коштiв державного фонду

вiддiлу управлiння персоналом
економiчного розвитку

Чернiгiвс ,i обласноi державноi адмiнiстрацii ry"+ оленаБрЕдюк


