ОГОЛОШЕННЯ
Проект “Розвиток системи державної статистики
для моніторингу соціально-економічних перетворень”
Позика №4729-UA
Уряд України отримав позику Міжнародного банку реконструкції та розвитку (МБРР)
для реалізації проекту "Розвиток системи державної статистики для моніторингу соціальноекономічних перетворень" (Проект) (Інформація про Проект розміщена на веб-сайті
Державного комітету статистики України за адресою www.ukrstat.gov.ua). Головна мета
Проекту полягає у комплексному та системному реформуванні державної статистики у
відповідності до міжнародних стандартів для забезпечення широкого кола користувачів
об’єктивною статистичною інформацією щодо соціально-економічного розвитку країни, її
регіонів, галузей та секторів економіки.
Національний банк України (НБУ), як один з бенефіціарів Проекту, являється
замовником консультаційних послуг в рамках реалізації методологічного компоненту
Проекту за напрямками “Грошово-кредитна та банківська статистика” і “Статистика
платіжного балансу”. НБУ має намір використати частину коштів позики на удосконалення
інформаційної бази для складання платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції,
підвищення якості інформації, вдосконалення системи збору статистичних даних,
вдосконалення методології розрахунків окремих показників, оптимізацію статистичної
звітності.
НБУ здійснює відбір на конкурсній основі індивідуального консультанта для надання
консультаційних послуг щодо розробки програмного забезпечення для складання статистики
зовнішнього боргу за напрямком методологічного компоненту Проекту "Статистика
платіжного балансу". Розроблення програмного забезпечення для складання статистики
зовнішнього боргу буде здійснюватись відповідно до технічного завдання, що являється
частиною конкурсної документації.
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Кваліфікаційні вимоги до потенційних індивідуальних консультантів наступні:
Наявність базової повної вищої математичної/технічної освіти за спеціальностями:
прикладна математика, економічна кібернетика, математичне програмування,
інформаційні технології;
Наявність документально підтвердженого практичного досвіду роботи з розробки
прикладного програмного забезпечення та посилання на конкретний аналогічний
досвід виконання подібних завдань – протягом останніх 5 років;
Наявність фактичного досвіду розробки баз даних та окремих модулів програмного
забезпечення;
вільне володіння українською мовою.

Національний банк України запрошує фахівців, що мають високу кваліфікацію та
практичний досвід в області створення прикладного програмного забезпечення, висловити
свою зацікавленість у наданні зазначених послуг. Для підтвердження своєї згоди прийняти
участь у цьому конкурсі необхідно надіслати НБУ нещодавно підписане резюме за адресою,
що вказана нижче.
Консультант буде відбиратися шляхом зіставлення кваліфікації кандидатів, які
підтвердять НБУ свою згоду прийняти участь у цьому конкурсі, згідно з процедурою ІC,
описаною у Статті 5 "Керівництва по відбору та найму консультантів позичальниками
Світового банку", опублікованого МБРР у січні 1997 року та переглянутого у вересні 1997
року, січні 1999 року та травні 2002 року (www.worldbank.org).

Додаткову інформацію щодо участі в конкурсі, отримання конкурсної документації
можна отримати за телефоном (044) 253-20-71 або електронною поштою за адресою
nikolaichuk@bank.gov.ua.
Резюме для участі в конкурсі просимо надати до 14 травня 2010 року в оригіналі за
адресою:
Національний банк України,
вул. Інститутська, 9, м. Київ, Україна, 01601
до уваги: Сергій Ніколайчук
(начальник управління Департаменту платіжного балансу)
або факсом (+38 044) 226-02-17 чи електронною поштою (скановане зображення) за адресою:
nikolaichuk@bank.gov.ua.

