
Додаток 2 до наказу 
Центрального державного 
історичного архіву України, м. Київ  
від 7 квітня 2021 року № 13 

 
 

УМОВИ 
проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б»  

начальника відділу фінансово-економічного забезпечення та бухгалтерського обліку 
Центрального державного історичного архіву України, м. Київ 

 

Посадові обов’язки 

Забезпечує: 
- виконання обов’язків, передбачених Положенням про 
відділ фінансово-економічного забезпечення та 
бухгалтерського обліку; 
- керівництво та організацію роботи відділу, відповідно до 
Положення про відділ;  
- організацію роботи з ведення бухгалтерського обліку та 
виконання завдань, покладених на відділ; 
- порядок затвердженого документообігу, в тому числі 
збереження оброблених первинних документів, порядок їх 
архівації та зберігання протягом встановленого строку. 
Здійснює контроль за: 
- своєчасністю та правильністю оформлення документів, 
використанням фонду оплати праці, встановленням 
посадових окладів, нарахуванням і утриманням податків і 
зборів до державного бюджету; 
- дотриманням бюджетного законодавства при взятті 
бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на 
реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів 
відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, 
достовірного та у повному обсязі відображення операції у 
бухгалтерському обліку та звітності; 
- поданням на погодження та затвердження до 
фінансового відділу Укрдержархіву кошторисів 
(тимчасових, річних та планів асигнувань), паспортів 
бюджетних програм, бюджетних запитів на поточний та 
майбутній роки (загальний фонд); 
- виконанням інших обов’язків, передбачених 
законодавством; 
- наявністю і рухом майна, використанням фінансових і 
матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 
затверджених нормативів і кошторисів. 

Умови оплати праці 

- посадовий оклад – 7050 грн., 
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до 
постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 
15 «Питання оплати праці працівників державних 
органів»; 
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 
Закону України «Про державну службу». 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 
посаду 

Безстроково 



Перелік інформації, необхідної 
для призначення на вакантну 
посаду, в тому числі форма, 
адресат та строк її подання 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади за формою 
згідно з додатком 2 до  

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад державної 
служби, в якому обов’язково зазначається така 
інформація: 

- прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 
- реквізити документа, що посвідчує особу та 

підтверджує громадянство України; 
- підтвердження наявності відповідного ступеня вищої 

освіти; 
- підтвердження рівня вільного володіння державною 

мовою; 
- відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за 

наявності), досвід роботи на відповідних посадах у 
відповідній сфері, визначеній в умовах конкурсу, та на 
керівних посадах (за наявності відповідних вимог); 

3) заява, в якій повідомляє, що до неї не 
застосовуються заборони, визначені частиною 
третьою або четвертою статті 1 Закону України 
“Про очищення влади”, та надає згоду на 
проходження перевірки та на оприлюднення 
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного 
Закону;  

Документи приймаються до 17.00 год. 14 квітня 2021 року 

Додаткові (необов’язкові) 
документи 

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 
формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення 
конкурсу на зайняття посад державної служби особа, яка 
виявила бажання взяти участь у доборі з призначення на 
вакантну посаду, може подавати додаткову інформацію, 
яка підтверджує відповідність встановленим в оголошенні 
вимогам, зокрема стосовно досвіду роботи, професійних 
компетентностей, репутації (характеристики, 
рекомендації, наукові публікації тощо). 

Дата і час початку проведення 
тестування кандидатів 

20 квітня 2021 року, початок об 12.00 год.  

Місце або спосіб проведення 
тестування. Місце або спосіб 
проведення співбесіди (із 
зазначенням електронної 
платформи для комунікації 
дистанційно) 

03110 м. Київ, вул. Солом’янська 24 

(проведення тестування та співбесіди за фізичної 
присутності кандидатів) 

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення добору з 
призначення на вакантну 
посаду 

Мельник Олеся Віталіївна  
 
тел. (044)275-30-02 
 
e-mail: o.melnyk.cdiak@arch.gov.ua 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n199
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/246-2016-%D0%BF#n1039
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n13
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1682-18#n14


Кваліфікаційні вимоги 
 

1 Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче спеціаліста 
відповідного професійного спрямування. 

2 Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби «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. 

4 Володіння іноземною 
мовою 

не потребує. 

Вимоги до компетентності 
 

Вимога  Компоненти вимоги 

1 Лідерство делегування та управління результатами; 
орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 
вміння вирішувати комплексні завдання. 

2 Ділові якості аналітичні здібності; 
стресостійкість;  
навички контролю;  
виваженість. 

3 Особистісні якості дисциплінованість;  
неупередженість;  
відповідальність;  
емоційна стабільність; комунікабельність;  
повага до інших. 

Професійні знання 
 

Вимога  Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Конституція України; 
Закон України «Про державну службу»; 
Закон України «Про запобігання корупції» 
 

2 Знання спеціального 
законодавства, що 
пов’язане із завданнями 
та змістом роботи 
державного службовця 
відповідно до посадової 
інструкції (положення 
про структурний 
підрозділ) 

Бюджетний Кодекс України; 
Податковий кодекс України; 
акти Президента України та Кабінету Міністрів України; 
накази Міністерства фінансів України; 
інші нормативно-правові акти, що регламентують 
бюджетні відносини і фінансово-господарську діяльність 
Центрального державного історичного архіву України, 
 м. Київ. 
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