ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту економічного
розвитку та регіональної політики
Миколаївської облдержадміністрації
06.09.2017 № 67/ОД
УМОВИ
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» заступника начальника відділу промислової політики та інвестиційної діяльності
управління з питань регіональної політики та економічного розвитку департаменту
економічного розвитку та регіональної політики облдержадміністрації
(м. Миколаїв, вул. Адміральська, 22)
Загальні умови

Посадові обов’язки

1. Відповідає за своєчасну та якісну
розробку прогнозів та програм
економічного і соціального розвитку
області на короткостроковий і
перспективний період, визначення
інвестиційного попиту області;
2. Відповідає за розробку на основі
визначених державою пріоритетів,
пропозицій щодо обсягів державних
капітальних вкладень та контролю за їх
ефективним використанням;
3.Розробляє та подає відповідним
центральним органам виконавчої влади
пропозицій щодо інвестиційних програм
(проектів) для фінансування їх за
рахунок бюджетних коштів на
наступний рік;
4.Розробляє та організовує реалізацію
заходів, спрямованих на нарощування
інвестиційних ресурсів, створення
сприятливого інвестиційного клімату в
області, готує пропозиції щодо
інвестиційних проектів найважливіших
об’єктів соціальної сфери;
5.Аналізує в межах своєї компетенції
дотримання на підприємствах та
організаціях чинного законодавства,
рішень місцевої державної
адміністрації, спрямованих на розвиток
відповідних сфер економіки на даній
території, вносить пропозиції щодо
усунення негативних та закріплення

позитивних тенденцій;
6.Регулює роботу відділу щодо його
ефективної взаємодії з іншими
підрозділами, суміжними сферами,
науковими організаціями, провідними
експертами з питань, що стосуються
діяльності відділу;
7.Узагальнює практику застосування
законодавства, аналізує стан і тенденції
економічного і соціального розвитку;

Умови оплати праці

8.Вміє аналізувати стан розвитку галузей
реального сектору економіки та узагальнює
отриману інформацію;
9. Прогнозує та визначає пріоритетні
напрями
залучення
інвестицій
з
урахуванням
потенціалу
регіону
у
розвиток промисловій комплекс області.
10.Розробляє та організовує реалізацію
заходів, спрямованих на нарощування
інвестиційних ресурсів та залучення
інвестицій та кредитних ресурсів на
розвиток області.
посадовий оклад 4300 грн.00 коп., надбавка
за вислугу років, надбавка за ранг
державного службовця, за наявності
достатнього фонду оплати праці – премія.

Інформація про строковість чи
безстроковість призначення на посаду безстроково
1. копія паспорта громадянина України.
2. письмова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо
зайняття посади державної служби, до якої
додається резюме у довільній формі.
3. письмова заява, в якій особа повідомляє,
що до неї не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою
Перелік документів, необхідних для
статті 1 Закону України "Про очищення
участі в конкурсі, та строк їх подання влади", та надає згоду на проходження
перевірки та оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону або копію довідки встановленої
форми про результати такої перевірки.
4. копію (копії) документа (документів) про
освіту.
5. оригінал посвідчення атестації щодо
вільного володіння державною мовою (у

разі подання документів для участі у
конкурсі через Єдиний портал вакансій
державної служби НАДС подається копія
такого посвідчення, а оригінал обов’язково
пред’являється
до
проходження
тестування).
6. заповнена особова картка встановленого
зразка.
7. декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2016 рік (надається у
вигляді
роздрукованого
примірника
заповненої декларації на офіційному вебсайті НАЗК).
Строк
подання
документів:
20
календарних днів з дня оприлюднення
інформації про проведення конкурсу на
офіційному сайті Національного агентства з
питань державної служби.
Конкурс проводиться 03.10.2017 о 10.00 год.
Місце, час та дата початку проведення
за адресою: м. Миколаїв, вул. Адміральська,
конкурсу
22 каб.410 ( 4-й поверх)
Прізвище, ім’я та по батькові, номер
Андріюк Наталя Олександрівна
телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію (0512) 37-01-40
ekonom-kadri@ukr.net
з питань проведення конкурсу
Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем (спеціаліста)
економічного спрямування та/або магістра з
державного управління.

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби
категорій "Б" чи "В" або досвід служби в
органах місцевого самоврядування, або досвід
роботи на керівних посадах підприємств,
установ та організацій незалежно від форми
власності не менше двох років

3.

Володіння державною
мовою

вільне володіння державною мовою
Професійна компетентність

Вимога
1.

Наявність лідерських
навичок

Компоненти вимоги
- вміння обґрунтовувати власну позицію.

2.

Прийняття ефективних
рішень

- вміння вирішувати комплексні завдання;
- вміння працювати при багатозадачності.

3.

Комунікації та взаємодія

4.

Технічні вміння

4.

Особистісні якості

- вміння ефективної комунікації та публічних
виступів.
1. Вміння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,
використовувати офісну техніку;
2. Володіння комп’ютером - рівень досвідченого
користувача. Досвід роботи з офісним пакетом
Microsoft Office (Word, Excel, Power Point), Prezi.
3. Навички роботи з інформаційно - пошуковими
системами в мережі Інтернет, створення
електронних презентацій.
1. Аналітичні здібності;
2. Незалежність та ініціативність.
Професійні знання

Вимога
1.

2.

Компоненти вимоги

- Конституція України;
- Закон України “Про державну службу”;
- Закон України “Про запобігання корупції”.
1.Стратегія регіонального розвитку Миколаївської
Знання спеціального
законодавства, що пов’язане області;
2.Закони України:
із завданнями та змістом
«Про Кабінет Міністрів України»
роботи державного
«Про центральні органи виконавчої влади»;
службовця відповідно до
«Про звернення громадян»;
посадової інструкції
«Про доступ до публічної інформації»;
(положення про
«Про відновлення платоспроможності боржника
структурний підрозділ)
або визнання його банкрутом»;
«Про місцеві державні адміністрації»;
«Бюджетний кодекс України»
«Про інвестиційну діяльність» щодо державних
інвестиційних проектів (із змінами);
«Про засади державної регіональної політики»;
«Про акціонерні товариства».
Знання законодавства

