
ЗАТВЕРДКЕНО

Htlкtr} в.о. директора .Щепартаменту
розвитку екопомiки та сiльського
господарства Чернiгiвськоi обласноi
державноi адмiнiстраuii

вiд 9{ травня20 И року Jф /8Е

умови
проведення конкурсу на зайняття посади державЕоi служби категорii (в> -головногО спецiа.пiсТа Biruli;ry землеробства, iнженерно-технiчного забЪзпечення,

безпекИ працi управлiнНя розвитКу сiльськОго господарства Щепартаменту розвитIсу
економiки та сiльського господарства

Чернiгiвськоi обласноii державно'i адЙiпiстрацii

Посадовi обов'язки

Загальнi умови

участь у формуваннi i реалiзацii державноi' аграрноi
полiтикИ в галlузi землеробства регiону ,u ор.ч"iзацii
виконання вiдповiдних завдань стосовно державноi
аграрноi полiтики;

виконання аналiзу стану та тенденцiй розвитку галузi
землеробства в господарствilх товаровиробникiв Bcix
форм власностi, сприяння виробництву ринково
спроможноi продукцii га_пуззю;

rIасть у розробцi прогнозiв розвитку
агропромислового комплексу областi на коротко_ та
середньостроковиЙ перiоди i програrr,rи його розвитку;

облiк та аналiз нещасних випадкiв, пожеж i дорожньо-
транспортних пригод;

сприяння впровадженню в сiльськогосподарському
виробництвi новоi технiки, прогресивних i
ресурсозберiгаючих технологiй, нових форм органiзацii
працi при використаннi машинно-тракторного парку та
органiзацiйних форм використчtння скJIадноi технiки за
прямими зв'язками iз заводами-виготовлювачап{и;

участь у формуваннi необхiдноi iнфраструктури ринкупо cepBicHoMy обслуговуванню сiльськогосподарських
товаровиробникiв: ремонт i технiчне обслуговування
сiльськогОсподарськоТ технiки та маIIrин, сприяння
насиченню i функцiонуванню ринку пально-мастильних
матерiалiв, сiльськогосподарськот технiки, запасних
частин до Hei та iнших матерiально-технiчних pecypciB;

сприяння технiко-технологiчнiй модернiзацii, розвитку
регiонапьного ринку сiльськогосподарських маrlrин i
обладнання, енергозбереженню, забезпеченню належного
рiвня технологiчних процесiв, широко пропагуючи
енергоощаднi технологii в землеробствi з метою
нарощення потенцiалу гапузi;



участь в органiзацii навчань з пит€шь охорони працi,
пожежноi безпеки i безпеки дорожнього руху;

розгJlяд листiв, зtшв та скарг з питань, що нtшежать до
компетенцii вiддiлу та надання консультацiйноi допомоги.

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 державноi служби) та
премiя (за умови встановлення).

Iнформачiя про cTpoKoBicTb
безстроковiсть призначення
посаду

Безстроково.

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

Перелiк iнформаuiТ, необхiдноi
для yracTi в KoHKypci, та строк ii
подання

1. Заява про участь у KoнKypci iз зазначенням основних
мотивiв щодо зайнятгя посади за формою згiдно
з додttтком 2 Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад державноi службио затвердженого постановою
Кабiнеry MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25 березня 20lб року
М 246 (зiзмiншrи).
2. Резюме за формою згiдно з додатком 2-1 Порялку
проведення конкурсу на зайняття посад державноi
служби, затвердженого постановою Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни вiд 25 березня 2016 року М 246 (зi змiнаrr,rи).

З. Змва, в якiй повiдомляе, що до претендента не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четверто.ю cTaTTi 1 Закону УкраЪи "Про очищення
влади", та нада€ згоду на проходження перевiрки та на
оприлюднення вiдомостей стосовно неТ вiдповiдно до
зЕвначеного Закону.
Подача додаткiв до зtulви не е обов'язковою.

4. ,Щодаткова iнформацiя стосовно досвiду роботи,
професiйноi компетентностi i репутацii (характеристики,

рекомендацii, HayKoBi публiкачii тощо) - за бажанням.

,.Щокументи приймаються :

до 17 год. 00 хв. 15 травня 202i року через Сдиний портал
вакансiй державноТ служби Нацiонального агентства
УкраТни з питilнь державноТ служби (саrееr.gоч.ча).

,Щодатковi (необов' язковi)
докуN{енти

Заява щодо забезпечення розуI!шим пристосуванням за

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

,Щата i час початку проведення
тестування кандидатiв.

Мiсце або спосiб проведення
тестування.

Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди (iз зазначенням
елекц)онноi платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

12 год.00 хв. 18 травня 202l року

вул. Шевченка, 7, каб. З2, м. Чернiгiв, (проведення
тестування за фiзичноi присугностi кандидатiв)

вул. Шевченка, 7, каб. З2, м. Чернiгiв, (проведення
спiвбесiди за фiзичноi присугностi кандидатiв)



Мiсце або спосiб проведення
спiвбесiди з метою визначеЕня
суб'ектом призначення або
керiвником дерхавноi служби
переможця (переможцiв)
конк}рсу (iз зазначенням
електронноТ платформи дJuI
комунiкацii дистанцiйно)

вул. Шевченка, 7, каб. 25, м.
спiвбесiди за фiзичноТ присугностi

Чернiгiв, (проведення

кандидатiв)

Прiзвище, iм'я та по батьковi,
номер телефону та адреса
електронноТ пошти особи, яка
надае додаткову iнформацiю з
питань проведення конкурсу

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

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa Ступiнь вищоi освiти не нижче молодшого бакалавра або
бакаlrавра бажано агро номiчного спрямувtlння.

2. Досвiд роботи Не потребуе

з. Володiння державною
мовою

Вiльне володiння державною мовою.

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

l. якiсне виконання
поставлених завдань

- чiтке i точне формулювання мети, цiлей i завдшtь
службовоi дiяльностi;
- комплексний пiдхiд до виконання завдань, виявленЕя
ризикiв;
- розуплiння змiсту завдання i його кiнцевих результатiв,
самостiйне визначення можJIивих шляхiв досягнення.

2.
,Щосягнення результатiв - здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi;

- вмiння фокусувати зусилJIя дJuI досягнення результату
дiяльностi;
- вмiння запобiгати та ефективно долати перешкоди.

3.
Вiдповiдальнiсть - усвiдомлення вФкJIивостi якiсного виконання cBoix

посадових обов'язкiв з дотриманням cTpoKiB та
встановлених процедур;
- усвiдомлення рiвня вiдповiдаlrьностi пiд час пiдготовки i
прийнятгя рiшень, готовнiсть нести вiдповiдальнiсть за
можливi наслiдки реагliзацiТ таких рiшень;
- здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко iх
дотримуватись i виконувати.

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

l.



l Знання законодаI}ства
Знання:

l ) Конституцii Украiни;
2) Закону Украihи кПро державну службу));
3) Закону YKpaihlr кПро запобiгання корупцii>
та iншого законодавства.

2. Знання зtжонодаI}ства

у сферi
Знання:

1) Закону Украiни кПро охорону працi>;
2) Закону УкраiЪи <Про систему iнженерно-

технiчного забезпечення агропромислового
комплексу Украiни>;

3) Закону УкраiЪи <Про пестициди та агрохiмiкати>;
4) Закону Украihи кПро захист рослин>.

Начальник вiддiлу упраtвлiння
персонаJIом,Щепартаме]rту розвитку
економiки та сiльського господарства
обласноi державноi адм:iнiстрацii


