
Додаток 2  
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора Центрального 
державного історичного архіву 
України, м. Київ 
11 червня 2021 року № 21 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» –  
головного спеціаліста відділу фінансово-економічного забезпечення та 
бухгалтерського обліку Центрального державного історичного архіву  

України, м. Київ 

Загальні умови 

Посадові обов’язки - виконання обов’язків, передбачених 
Положенням про відділ фінансово-економічного 
забезпечення та бухгалтерського обліку; 
- ведення бухгалтерських облікових регістрів; 
- складання фінансової звітності згідно чинного 
законодавства; 
- забезпечення порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань відповідно 
законодавства; 
- здійснення поточного контролю за повнотою і 
достовірністю проведення розрахунків за 
товари, роботи та послуги, що закуповуються за 
бюджетні кошти; 
- підготовка річного аналізу фонду заробітної 
плати у розрізі державних службовців та 
працівників; 
- ведення бухгалтерських облікових регістрів 
щодо прийняття та списання матеріальних 
цінностей і нарахування доходів по 
спеціальному фонду; 
- оформлення актів прийняття-передачі 
основних засобів; 
- виконує інші завдання та функції, що 
витікають з покладених на відділ завдань. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 5500,00 грн; 
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно 
до Закону України «Про державну службу» та 
постанови Кабінету Міністрів України від 
18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 
працівників державних органів» (із змінами). 

Інформація про строковість чи 
безстроковість призначення на 

безстроково 
строк призначення особи, яка досягла 65-



посаду річного віку, становить один рік з правом 
повторного призначення без обов’язкового 
проведення конкурсу щороку 

Перелік інформації, необхідної 
для участі  
в конкурсі, та строк її подання 

1) заяву про участь у конкурсі із зазначенням 
основних мотивів щодо зайняття посади за 
формою згідно з додатком 2 Порядку 
проведення конкурсу на зайняття посад 
державної служби, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 
року  
№ 246 (із змінами); 
2) резюме за формою згідно з додатком 2¹, 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) заяву, 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. 
Подача додатків до заяви не є обов’язковою. 
 
Інформація подається через Єдиний портал 
вакансій державної служби НАДС протягом 7 
календарних днів – з 11 червня  
до 17 год. 00 хв. 17 червня 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 бажає взяти участь у конкурсі, може 
додати до заяви про участь у конкурсі іншу 



інформацію, у тому числі інформацію про 
підтвердження досвіду роботи, про попередні 
результати тестування тощо. 

Дата і час початку проведення 
тестування кандидатів. Місце 
або спосіб проведення 
тестування. 
 
 
 
Місце або спосіб проведення 
співбесіди (із зазначенням 
електронної платформи для 
комунікації дистанційно) 

 

03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24  
Центральний державний історичний архів 
України, м. Київ (2 поверх, к. 228)  
о 10 год. 00 хв. 22 червня 2021 року  
Проведення тестування за фізичної присутності 
кандидатів. 
 
Проведення співбесіди за фізичної присутності 
кандидатів. 
Про дату і час проведення кожного етапу 
конкурсу учасники конкурсу будуть 
повідомлені додатково. 

Прізвище, ім’я та по батькові, 
номер телефону та адреса 
електронної пошти особи, яка 
надає додаткову інформацію з 
питань проведення конкурсу 

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

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодшого бакалавра або бакалавра за 
напрямом підготовки: економіка і підприємство, 
фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік 

2 Досвід роботи досвід роботи 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 Робота з великими 
масивами інформації 

- здатність встановлювати логічні 
взаємозв’язки; 
- вміння систематизувати великий масив 
інформації; 
- здатність виділяти головне, робити чіткі, 
структуровані висновки 

2 Якісне виконання 
поставлених завдань 

- чітке і точне формулювання мети, цілей і 
завдань службової діяльності; 



- комплексний підхід до виконання завдань, 
виявлення ризиків; 
- розуміння змісту завдання і його кінцеви 
результатів, самостійне визначення можливих 
шляхів досягнення 

3 Командна робота та 
взаємодія 

- розуміння ваги свого внеску у загальний 
результат (структурного підрозділу/державного 
органу); 
- орієнтація на командний результат; 
- готовність працювати в команді та сприяти 
колегам у їх професійній діяльності задля 
досягнення спільних цілей; 
- відкритість в обміні інформацією 

4 Досягнення результатів 

- здатність до чіткого бачення результату 
діяльності; 
- вміння фокусувати зусилля для досягнення 
результату діяльності; 
- вміння запобігати та ефективно долати 
перешкоди 

Професійні знання 
Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства Знання: 
Конституції України; 
Закону України «Про державну службу»; 
Закону України «Про запобігання корупції» 
та іншого законодавства 

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; 
Закону України «Про Державний бюджет 
України на 2021 рік», постанов Кабінету 
Міністрів України від 21 жовтня 2015 № 870 
«Про затвердження Положення про Державну 
архівну службу України», від 26 січня 2011 р. № 
59 «Про затвердження типового положення про 
бухгалтерську службу бюджетної установи», від 
28 лютого 2002 р. «Про затвердження Порядку 
складання, розгляду, затвердження та основних 
вимог до виконання кошторисів бюджетних 
установ», наказ Міністерства фінансів України 
від 14 грудня 2001 № 574 «Про затвердження 
Інструкції про статус відповідальних виконавців 
бюджетних програм та особливості їх участі у 
бюджетному процесі», Національні положення 
(стандарти) бухгалтерського обліку в 
державному секторі 

 

 


