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умови
проведення конкурсу на зайняття посади державноi служби категорii ((В)) -

головного спецiалiста вiддiлу з питань iнвестицiйноТ полiтики
управлiння iнвестицiйноТ та зовнiшньоекономiчноТ дiяльностi

Щепартаменту економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноТ державноi адмiнiстрацii

Посадовi обов'язки

Загальнi умови

1. Формус бази даних наявних в регiонi об'ектiв для iнвестування
(вiльних земельних дiлянок, незадiяних примiщень, об'сктiв
незавершеного будiвництва, iнвестицiйних пропозичiй тощо),
органiзовуе р,эботу щодо наповнення та удосконалення IнтерактивноТ
iнвестицiйноi карти областi.
2. Створюс сучаснi iнформацiйно-iнвестицiйнi (продукти) для
популяризацii наявного iнвестицiйного потенцiалу областi (iнвестицiйнi
пасtrорти областi та громад, кат€}логи, буклети та iH. презентаuiйнi
матерiали).
3. Наповнюе та ефективно використовуе iнформацiйнi канали та веб-

ресурси (ствоlrення контенту для соцiальних мереж та веб-оайту) лля
поширення iнформацii про iнвестицiйнi можливостi регiону.
4. Бере участь в органiзацiйному забезпеченнi провелення публiчних
заходiв iнвес,гицiйного характеру, навчань, ceMiHapiB, тренiнгiв з

актуальних питань iнвестицiйного розвитку.
5. Налагоджуе взаемозв'язки та активiзуе спiвробiтництво з

мiжнаролними фiнансовими органiзацiями, партнерами з розвитку,
асоцiацiями пiдприсмцiв, дiловими радами, потенцiйними iнвесторами
(провелення зустрiчей, конференцiй, "круглих столiв", iнших публiчних
заходiв).
б. Бере участь у розробui та реалiзацii органiзаuiйних заходiв,
спрямованих на створення елементiв iнститучiйного середовища
(iндустрiа",rьних, наукових, технологiчних паркiв, кластерiв тощо).

Вiдповiдно до штатного розлису посадовий оклад становить 5800,00 грн,
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
щороку.

умови оплати
працi

Iнформачiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на
посаду



Перелiк iнформацii,
необхiдноi для

участi в KoHKypci, та
строк ii подання

,Щодатковi
(необов'язковi)

документи

Щата i час початку
проведення тестування
кандидатiв

мiсце або спосiб
проведення тестування.

Мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди (iз
зевначенням електронноi
платформи для
комунiкацii дистанцiйно)

Мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди з

метою визначення
суб'ектом призначення
або керiвником державноi
служби lrереможця
(переможuiв) конкурсу (iз
зазначенням електронноi
платформи для
комунiкацii дистанцiйно)
Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер телефону та
адреса електронноТ пошти
особи, яка надае додаткову
iнформаuiю з питань
проведення конкурсу

2

1. Заява про участь у KoнKypci iз зазначенням основних мотивiв
щодо зайняття посади державноТ служби.

2. Резюме встановленоi форми, згiдно з додатком 2| до Порялку
проведення конкурсу на зайняття посад державноТ служби.

3. Заява, в якiй повiдомля€ться, що до претендента не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою або
четвертою cTaTTi 1 Закону Украiни <Про очищення влади), та
надаеться згода на проходження перевiрки та оприлюднення
вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до зазначеного Закону.

,Щодатки до заяви не с обов'язковими для подання.

4. Копiя,Щержавного сертифiката lrро piBeHb володiння державною
мовою (витяг з ресстру flержавних сертифiкатiв про piBeHb

володiння державною мовою), що пiдтверджу€ piBeHb володiння
державною мовою, визначений Нацiональною комiсiсю зi
стандартiв дерrкавноi мови.

Щокументи подаються:
до 17:00 години 01 березня 2022 року через Сдиний портаJI

вакансiй державноi служби (htфs://career.gov.ua).

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою
згiдно з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття
посад лержавноi служби.

о 10:00 годинi 02 березня 2022року.

вул. Шевченка, 7, каб. З2, м. Чернiгiв, Щепартамент економiчного

розвитку Чернiгiвськоi обласноi дерrкавноi адмiнiстрацiТ, за

фiзичноi присутностi кандидатiв,

вул. Шевченка, 7, зала J\b 5, м. Чернiгiв, !епартамент
економiчного розвитку ЧернiгiвськоТ обласноi державноТ
адмiнiстрацiТ, за фiзичноi присутностi кандидатiв.

вул. Тllgзqgццп, /, каб. J\Ъ 30, м. Чернiгiв, !епартамент
економiчного розвитку ЧернiгiвськоТ обласноТ державноТ
адмiнiстрацii, за фiзичноi присутностi кандидатiв.

Брелюк Олена Василiвна,
тел. +З8 (0462) 67 56 59,
e-mail : der_kadry@cg. gоч.uа



Квалiфiкацiйнi вимоги

l OcBiTa Ступiнь вищоi освiти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра.

2 Досвiд роботи Не потребуе

3 Володiння Вiльне володiння державною мовою.
державною мовою

вимоги д0 кOмпетентностi

вимога Компоненти вимоги

1 Якiсне - чiтке i точне формулювання мети, цiлей i завдань службовоТ

виконання дiяльностi;
поставлених - комплексний пiдхiд до виконання завдань, виявлення риЗиКiВ;
завдань - розумiння змiсту завдання i його кiнцевих результатiв, самостiйне

визначення можливих шляхiв досягнення.

2 Дналiтичнi - здатнiсть до логiчного мислення, узагальнення, конкретизаЦii,

здiбностi розкладання складних питань на складовi, видiляти голОвНе ВiД

другорядного, виявляти закономiрностi;
- вмiння встановлювати причинно-наслiдковi зв'язки;
- вмiння анаrriзувати iнформацiю та робити висновки, критично
оцiнювати ситуацii, прогнозувати та робити власнi умовиводи.

з Вiдповiдальнiсть - усвiдомлення важливостi якiсного виконання своiх посадових
обов'язкiв з дотриманням cTpoKiB та встановлених процедур;
- усвiдомлення рiвня вiдповiда"тьностi 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.

Професiйнi знання

вимога Компоненти вимоги

1 Знання Знання:
законодавства 1) Конститучii Украiни;

2) Закону Украiни <Про лержавну службу>;

З) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii) та iншого законодаВСТВа.

2 Знання Знання:
законодавства У 1) Закону Украiни <про iнвестицiйну дiяльнiсть>,
сферi 2) Закону УкраТни <Про лержавну пiдтримку iнвестицiйних прОеКТiВ Зi

значними iнвестицiями>.

Начальник вiддiлу управлiння персоналом

.Щепартаменту економiчного розвитку
Чернiгiвськоi обласноi державноi адмiнiстрацii бgР оленаБрЕдюк


