
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Укрдержархіву 

від 02.06.2021 № 155-ос 

 

 

 УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття посади державної служби категорії «В» -  

головного спеціаліста відділу економічного аналізу та фінансового забезпечення  

управління економічного аналізу, фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та 

звітності  Державної архівної служби України 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Забезпечує формування консолідованої обгрунтованої 

потреби у перерозподілі кошторисних призначень, 

відповідно до інформації установ, що належать до сфери 

управління Укрдержархіву. 

Бере участь у розробці, складанні внесенні змін до 

бюджетних запитів, бюджетних декларацій, бюджетних 

пропозицій, кошторисів, планів асигнувань із загального та 

спеціального фондів державного бюджету, планів 

використання бюджетних коштів, розрахунків, які 

обґрунтовують показники видатків бюджету. 

Перевіряє проєкти індивідуальних кошторисів установ 

на пріоритетність видатків, економію бюджетних коштів, 

обґрунтування витрат за бюджетними програмами та в 

межах кодів економічної класифікації видатків з 

урахуванням кількісних та вартісних показників.  

Здійснює перевірку організаційних структур та штатних 

розписів, застосовані в них тарифні розряди та назви посад 

всіх установ, що належать до сфери управління 

Укрдержархіву. 

Контролює досягнення встановлених головним 

розпорядником бюджетних коштів стратегічних цілей, 

дотримуючись принципів, на яких ґрунтується бюджетна 

система (ефективності та результативності, справедливості 

і неупередженості). 

Забезпечує перевірку наданих документів та готує 

проєкти листів-погоджень преміювання керівникам 

установ, що належать до сфери управління Укрдержархіву. 

Готує  інформацію в розрізі фінансування, видатків по 

джерелам надходжень, проєкти листів, наказів та 

розпоряджень в межах  компетенції. 

Забезпечує складання, затвердження та зберігання 

документів відділу. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 8500 грн; 

Надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до 

статті 52 Закону України «Про державну службу»; 

Надбавка до посадового окладу за ранг державного 

службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року № 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 (зі 

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 

держаної служби НАДС до 17 год. 00 хв. 08 червня 2021 р. 

Додаткові (необов’язкові) 

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за 

формою згідно з додатком 3 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби. 

Дата і час початку проведення 

тестування кандидатів. 

 

Місце або спосіб проведення 

тестування 

 

10 червня 2021 р. о 11 год. 00 хв. 

 

 

вул. Солом’янська 24, м. Київ 

(проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) 
 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

 

вул. Солом’янська 24, м. Київ  

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

Місце або спосіб проведення 

співбесіди з метою визначення 

суб’єктом призначення або 

керівником державної служби 

переможця (переможців) 

конкурсу (із зазначенням 

електронної платформи для 

комунікації дистанційно) 

вул. Солом’янська 24, м. Київ  

(проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) 

 

 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

Брусілова Тетяна Михайлівна  

тел. 044-275-04-33,  



електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

e-mail: t.brusilova@arch.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1.  Освіта ступінь вищої освіти — не нижче молодшого бакалавра у 

галузі знань «Соціальні та поведінкові науки» за 

спеціальністю «Економіка», або у галузі знань 

«Управління та адміністрування» за спеціальностями 

«Фінанси, банківська справа та страхування» та «Облік і 

оподаткування» 

2.  Досвід роботи не потребує 

3.  Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

4.  Володіння іноземною 

мовою 

не потребує 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1.  Ефективність координації 

з іншими 

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними 

підрозділами Укрдержархіву, установами, представниками 

інших державних органів, в тому числі з використанням 

цифрових технологій; 

- уміння конструктивного обміну інформацією, узгодження 

та упорядкування дій; 

- здатність до об’єднання та систематизації спільних зусиль 

2. Робота з великими 

масивами інформації 

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки; 

- здатність виділяти головне, робити чіткі, структуровані 

висновки; 

- вміння систематизувати великий масив інформації 

3. 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 кінцевих результатів, 

самостійне визначення можливих шляхів досягнення 

4. 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 

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 законодавства у 

сфері 
Знання: 

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 

 

 
 

  


