
 

Оголошення конкурсу на посаду 
Регіонального спеціаліста з підтримки надання адміністративних 

послуг, для Програми «U-LEAD з Європою», що фінансується 
Європейським Союзом та його країнами-членами Данією, 
Естонією, Німеччиною, Польщею та Швецією на підтримку 

реформи децентралізації в Україні  
 
Місце розташування: місто Дніпро, Львів, Київ та 1-2 міста на Півдні Україні, 
які будуть визначені 
 
SKL International оголошує відбір команди регіональних спеціалістів з 
покращення якості надання адміністративних послуг та створення і 
модернізації Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) для 
впровадження Програми «U-LEAD з Європою» - програми для України з 
розширення прав та можливостей на місцевому рівні, підзвітності та 
розвитку, фаза впровадження. З особою, що працюватиме на цій посаді, буде 
підписано контракт про надання консультаційних послуг терміном на 18-20 
місяців.  SKL International шукає цілеспрямованого, добре організованого та 
ефективного члена команди, який зможе забезпечити безперешкодний та 
ефективний процес розроблення Технічного завдання для створення та 
модернізації ЦНАПів. Ми шукаємо спеціаліста з професійним досвідом в сфері 
надання адміністративних послуг, відмінними аналітичними навичками та 
досвідом звітної роботи в умовах дефіциту часу. 
 

Про SKL International 
SKL International є дочірньою компанією Шведської асоціації місцевих влад і 
регіонів (SALAR), яка представляє всі 290 муніципалітетів і 20 окружних рад Швеції. 
Ми – провідна консалтингова компанія, що підтримує місцеву демократію та 
належне управління в країнах, що розвиваються та країнах з перехідною 
економікою. Наша професійна компетенція охоплює такі сфери як розвиток 
потенціалу щодо муніципального управління та надання послуг; місцевий та 
регіональний розвиток; політики щодо децентралізації; підтримка асоціацій 
місцевого самоврядування; та європейська інтеграція. Географічно проекти SKL 
International охоплюють країни в Центральній та Східній Європі, а також в Африці 
та Азії. 
 

Опис контексту завдання 
Програма «U-LEAD з Європою» є спільною ініціативою декількох донорів 
Європейського Союзу та держав-членів ЄС, а саме Данії, Естонії, Німеччини, 
Польщі та Швеції. Програма спрямована на підтримку реформи децентралізації в 
Україні та сприяє створенню багаторівневого управління, яке є прозорим, 
підзвітним та може реагувати на потреби населення України. 

Програма має два основних завдання: 



 

1. Зміцнення потенціалу основних зацікавлених сторін на національному, 
регіональному та місцевому рівнях для впровадження регіональної 
політики та реформ децентралізації (GIZ). Сюди входить вертикальне та 
горизонтальне координування та розвиток потенціалу на всіх урядових 
рівнях по всій Україні. 

2. Уповноваження об’єднаних громад на надання високоякісних 
адміністративних послуг громадянам з метою сприяння впровадженню 
поточної реформи децентралізації в Україні (Sida). З цією метою агентство 
Sida залучило SKL International, яка працювала в 26 пілотних громадах для 
створення різних типів ЦНАП (2017-2018 рр.) Протягом Фази впровадження 
(2018-2020 рр.) Sida має на меті підтримати 600 Центрів надання 
адміністративних послуг з метою покращення надання послуг громадянам 
України. 

Роль SKL International протягом Фази впровадження включає такі сфери діяльності:  
- Забезпечення якості та актуальності Пакету підтримки для створення ЦНАП  
(розробленого протягом Початкової фази) 
- Пояснення ролі ЦНАП в процесі децентралізації 
- Рекомендації щодо створення політик та підтримка надання адміністративних 
послуг в Україні 
- Підтримка обміну досвідом серед об’єднаних громад, які створили ЦНАП  
- Відбір учасників Програми для створення або модернізації ЦНАП (об’єднанні 
громади та невеликі міста) в чотири раунди  
- Розроблення Технічних завдань для близько 600 громад щодо створення або 
модернізації добре функціонуючих ЦНАП. 

SKL International шукає команду Регіональних спеціалістів, які працюватимуть з 
учасниками програми (об’єднані громади та невеликі міста) та підготують окремі 
Технічні завдання щодо створення добре функціонуючих ЦНАП або модернізації 
існуючих ЦНАП для кожного з них. 

Організаційна структура  
Команда регіональних спеціалістів складатиметься з приблизно п’ятнадцяти 
довгострокових консультантів. Команда буде входити до складу SKL International 
на підтримку реалізації Фази Впровадження (за дорученням Sida), зі спеціально 
призначеним керівником команди. Члени команди працюватимуть з різних 
регіональних офісів, розташованих по всій Україні, в тому числі в Дніпрі, Львові та 
Києві (інші міста буде визначено). Чотири Регіональні спеціалісти обійматимуть 
керівні посади та направлятимуть та консультуватимуть інших членів команди.  
 

Роль Регіонального спеціаліста   
Кожен Регіональний спеціаліст буде відповідати за окрему географічну місцевість. 
Кандидат на посаду Регіонального спеціаліста повинен вміти працювати 
ефективно в команді, як з регіональними так і з головним офісом в Києві.  
 
Нижче наведено попередні функціональні обов’язки Регіонального спеціаліста: 



 

 

• Проведення первинного аналізу можливостей учасників Програми 
створювати ЦНАП, враховуючи політичні та соціальні змінні (підтвердження 
первинного аналізу, проведеного при відборі учасників Програми).  

• Забезпечення урахування інформації, наданої різними зацікавленими 
сторонами, при створенні або модернізації ЦНАП в окремих громадах 
(регіональних центрів для розвитку місцевого самоуправління (за 
підтримки Програми «U-LEAD з Європою»), спеціалістів-керівників на 
центральному рівні, інших донорів, які працюють в певному регіоні). 

• Надання пропозицій щодо моделі/типу ЦНАП на основі ретельного аналізу. 

• Надання пропозицій щодо кількості послуг, які будуть надаватись, та 
кількості робочих місць, необхідних для ефективного надання послуг в 
кожному окремому ЦНАП. 

• Надання консультацій учасникам Програми щодо вибору приміщень, що 
підходять для створення ЦНАП. 

• Проведення перемовин та погодження з учасниками Програми плану дій та 
фінансових внесків, які будуть зроблені учасниками та Програмою, 
відповідно. 

• Забезпечення врахування таких наскрізних аспектів, як гендерні питання, 
екологічна сталість та нетерпимість до корупції при проведенні аналізу та 
звітуванні.   

• Написання звітів, що містять комплексну та точну інформацію, та 
проведення аналізу для кожного окремого учасника Програми в 
географічній місцевості, за яку відповідає Регіональний спеціаліст. 

 
Відбір учасників 
Старший регіональний спеціаліст формує основну команду комісії з відбору 
учасників програми, який збиратиметься чотири рази та підготує відбірний список 
кандидатів. 
 
Звітування 

• Постійне звітування регіональному офісу та команді забезпечення якості в 
Києві.  
 

Необхідні навички та досвід 

• Розуміння процесу проведення реформи з децентралізації в Україні; 

• Щонайменше 2 роки досвіду роботи в сфері надання адміністративних 
послуг та/або роботи ЦНАП (4 роки для Головних регіональних 
спеціалістів); 

• Розуміння потенціалу органів місцевого самоврядування, зокрема, 
стосовно надання адміністративних послуг; 

• Досвід оцінки потреб та/або дослідження поточної ситуації; 

• Досвід координування діяльності та перемовин із залученням декількох 
зацікавлених сторін; 



 

• Досвід написання звітів; 

• Відмінні навички спілкування (письмового та усного), звітування та 
презентацій; 

• Вільне володіння українською мовою; 

• Досвід розроблення шаблонів (стосується лише Старших регіональних 
спеціалістів ); 

• Досвід управління проектами або іншими професійними командами 
(стосується лише Старших регіональних спеціалістів). 

 

Інші компетенції 

• Цілеспрямованість та вміння працювати ефективно при обмеженому 
керівництві та контролі; 

• Розвинені організаторські навички та уміння виконувати декілька завдань 
одночасно, координувати велику кількість осіб та видів діяльності, 
контролювати деталі та розставляти пріоритети самостійно; 

• Розсудливість та спроможність реагувати з гнучкістю в динамічному 
середовищі та умовах дефіциту часу; 

• Спроможність ефективно працювати в міжнародній команді, проактивність 
та готовність до співпраці; 

 

Місце розташування та тривалість 
Очікується, що Фаза впровадження Програми «U-LEAD з Європою» почнеться в 
середині квітня 2018 року та триватиме 20 місяців. Фактична тривалість 
залежатиме від того, коли буде визначений підрядник/підрядники (які 
визначаються в рамках тендеру, що проводиться агентством Sida). Очікується, що 
Команда Регіональних спеціалістів працюватиме на умовах повної зайнятості 
приблизно 18-20 робочих місяців протягом цього періоду. 
 
Регіональні спеціалісти працюватимуть в Дніпрі, Львові, Києві та, можливо, в двох 
інших містах в Україні (будуть визначені в залежності від того, які спеціалісти 
будуть найняті). Посада передбачатиме часті відрядження по Україні (до 3-4 днів 
на тиждень). Очікується, що консультант братиме участь в дебрифінгах та інших 
зустрічах в офісі SKL International в Києві та інших містах України, за необхідності. 
 

Умови та логістика 
Між SKL International та Регіональним спеціалістом буде підписано Контракт про 
надання консультаційних послуг, в якому буде детально викладено умови щодо 
посади. Зверніть увагу на те, що ця позиція не є трудовою діяльністю за наймом, 
отже, відібрані кандидати матимуть статус консультантів та самостійно 
відповідатимуть за сплату всіх відповідних податків та страховок. 
 
Успішному кандидату буде запропоновано конкурентний консультантський 
гонорар.  
 



 

Рішення щодо підписання контракту на цю посаду залежатиме від кінцевого 
затвердження проекту агентством Sida.  

Оцінка відгуків на оголошення та відбір Регіонального спеціаліста 
Зацікавлені кандидати повинні надіслати пропозиції, що складаються із 
зазначених нижче документів, до SKL International не пізніше 26 березня, 2018 
року: 

a) Коротке обґрунтування відповідності кандидата вимогам цієї посади (не 
більше однієї сторінки формату A4). 

b) Актуальне резюме із зазначенням відповідного досвіду та кваліфікацій. 
c) Зазначення того, коли кандидат зможе приступити до виконання обов’язків 

та підтвердження того, що консультант зможе працювати над проектом на 
умовах повної зайнятості до кінця першої фази. 

 
Відбір на посаду Регіонального спеціаліста буде здійснюватись за такими 
критеріями:  

a) Компетенція та відповідність спеціаліста експертним вимогам, наведеним 
вище. 

b) Конкурентний консультантський гонорар для зазначеної посади. 

 
Це Оголошення конкурсу на посаду опубліковане 5 березня 2018 року.  
 
Кінцевий термін подачі пропозицій – 26 березня 2018 року. Очікується, що 
співбесіди з кандидатами, які пройшли попередній відбір, проводитимуться 

особисто або по Skype у період з 20 березня по 10 квітня 2018 року. 
 
Пропозиції та запитання надсилайте на адресу електронної пошти: 
ulead@sklinternational.se 
 

Індивідуальний підхід та рівні можливості 
SKL International застосовує індивідуальний підхід та поважає права людини у всіх 
сферах своєї діяльності. Будь-яка дискримінація, в т.ч. за статтю, релігійними 
поглядами, сексуальною орієнтацію, етнічними або культурними ознаками 
неприйнятні. Співробітники повинні поважати рівні права осіб та прагнути 
створити атмосферу, в якій відмінності людей приймають та цінують. 
 
Жінкам та чоловікам, залученим до операційної діяльності SKL International, 
необхідно надати рівні права та можливості для розвитку.  SKL International 
підтримує робочі умови, які дозволяють співробітникам поєднувати роботу та 
сімейні обов’язки.  

mailto:ulead@sklinternational.se

