
Додаток 1 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ директора Центрального 
державного історичного архіву 
України, м. Київ 
11 червня 2021 року № 21 

 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «Б» –  
заступника директора Центрального державного історичного архіву  

України, м. Київ 
Загальні умови 

Посадові обов’язки - участь у реалізації державної політики у 
сфері архівної справи та діловодства; 
- координація діяльності підприємств, 
установ, організацій і об’єднань громадян у 
питаннях архівної справи та діловодства; 
- забезпечення формування Національного 
архівного фонду, комплектування ЦДІАК 
України профільними документами, їх обліку та 
зберігання, використання відомостей, що в них 
містяться; 
- організація роботи щодо науково-
методичного та інформаційного забезпечення 
архівних підрозділів та служб діловодства, 
державних архівних установ, що зберігають 
профільні документи; 
- забезпечення реалізації прав громадян на 
вільний доступ до відомостей, що містяться в 
архівних документах; 
- забезпечення дотримання законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні 
установи; 
- ведення наукової та методичної роботи у 
сфері архівної справи та діловодства, 
впровадження досягнень науки, техніки в 
діяльність ЦДІАК України; 
- здійснення наукових досліджень з архівної 
справи та діловодства, впроваджує в практику їх 
результати, поширює науково-технічну 
інформацію з питань архівної справи та 
діловодства, проводить методичну роботу з цих 
питань; 
- проведення роз’яснювальної роботи серед 
населення з питань законодавства про 
Національний архівний фонд та архівні 
установи; 



- здійснення в установленому порядку 
міжнародного співробітництва у сфері архівної 
справи та діловодства; 
- ведення обліку документів Національного 
архівного фонду, документів культурної 
спадщини України, що знаходяться за кордоном, 
та документів іноземного походження, що 
стосуються історії України; 
- організація вивчення, узагальнення і 
поширення передового досвіду, впроваджує 
наукові досягнення і прогресивні методи роботи 
в архівній справі та діловодстві; 
- проведення навчально-виробничої практики 
студентів навчальних закладів з профільних 
питань; 
- виконує інші завдання та функції, що витікають з 
покладених на ЦДІАК завдань. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 10600,00 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 
посаду 

безстроково 
строк призначення особи, яка досягла 65-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 
Державна наукова архівна бібліотека (2 поверх, 

читальний зал)  
о 14 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, за освітнім ступенем не нижче магістра 



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 

4 Володіння іноземною мовою не потребує 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Впровадження змін - орієнтація на реорганізацію для спрощення, 
підвищення прозорості та ефективності; 

- здатність впроваджувати інноваційні 
рішення, рішучість та орієнтованість на 
результат; 

- здатність підтримувати зміни та працювати 
з реакцією на них, спрямованість на залучення 
зацікавлених сторін; 

- вміння оцінювати ефективність 
впровадження змін. 

2 Комунікація та взаємодія - вміння визначати заінтересовані і впливові 
сторони та розбудовувати партнерські відносини; 

-  здатність ефективно взаємодіяти – 
дослухатися, сприймати та викладати думку; 

- вміння публічно виступати перед 
аудиторією; 

- здатність переконувати інших за допомогою 
аргументів та послідовної комунікації. 

3 Аналітичні здібності - здатність до логічного мислення, 
узагальнення, конкретизації, розкладання 
складних питань на складові, виділяти головне 
від другорядного, виявляти закономірності; 

- вміння встановлювати причинно-наслідкові 
зв’язки; 

- вміння аналізувати інформацію та робити 
висновки, критично оцінювати ситуації, 
прогнозувати та робити власні умовиводи. 
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) 

Закон України «Про Національний архівний 
фонд та архівні установи»; 

Закон України «Про звернення громадян»; 
Закон України «Про доступ до публічної 

інформації»; 
Постанова Кабінету Міністрів України від 

17.01.2018 року № 55 (із змінами) «Деякі питання 
документування управлінської діяльності»; 

Постанова Кабінету Міністрів України від 
08.08. 2007 року № 1004 «Про проведення 
експертизи цінності документів» (із змінами); 

Наказ Міністерства юстиції України від 
08.04.21013 року № 656/5 «Про затвердження 
Правил роботи архівних установ України» (із 
змінами). 

Наказ Міністерства юстиції України від 
19.11.2013 року  
№ 2438/5 «Про затвердження Порядку 
користування документами Національного 
архівного фонду, що належать державі, 
територіальним громадам» (із змінами); 

Наказ Міністерства юстиції України від 
18.06.2015 року  
№ 1000/5 «Про затвердження Правил організації 
діловодства та архівного зберігання документів у 
державних органах, органах місцевого 
самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях» (із змінами). 

 


