
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Укрдержархіву 

від 06.05.2021 № 127-ос 

УМОВИ 

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

головного спеціаліста відділу міжнародного співробітництва управління комунікацій  

Державної архівної служби України 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Опрацьовує проєкти нормативно-правових актів, 

міжнародних договорів України, міжнародних договорів 

України. 

Готує заходи міжнародного характеру, зокрема 

міжнародні зустрічі, семінари, конференції, іміджево-

інформаційні публічні заходи тощо. 

Розробляє пропозиції щодо заключення міжнародних 

договорів (угод) Укрдержархівом, забезпечує виконання 

програм міжнародного співробітництва у сфері архівної 

справи та страхового фонду документації. 

Забезпечує участь Укрдержархіву в роботі міжвідомчих 

дво- та багатосторонніх комісій, комітетів, робочих груп, 

інших спільних органів, включаючи підготовку пропозицій 

та координацію виконання рішень та рекомендацій цих 

органів. 

Координує діяльність архівних установ, що належать до 

сфери управління Укрдержархіву з питань здійснення 

самостійного або делегованого членства/участі у 

міжнародних організаціях або їх органах. 

Забезпечує організацію протокольних заходів. 

Здійснює оформлення необхідних документів для 

відрядження за кордон керівництва Укрдержархіву, 

делегацій працівників архівних установ та спеціальних 

установ страхового фонду документації. 

Організовує витребування та здійснює прийом 

документів соціально-правового характеру, які потребують 

засвідчення в Укрдержархіві. 

Вивчає, узагальнює, систематизує, аналізує 

міжнародний досвід щодо забезпечення доступу до архівної 

інформації, вносить відповідні пропозиції керівництву 

Укрдержархіву. 

Організовує роботу з виявлення за межами України 

документів культурної спадщини України та документів 

іноземного походження, що стосуються історії України. 

Вживає заходів для підготовки, координації та реалізації 

проєктів міжнародної технічної допомоги, спрямованих на 

організацію взаємодії з громадськістю та забезпечення 

доступу до інформації документів НАФ. 

Здійснює переклад матеріалів з питань міжнародного 

співробітництва.  

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та 

організацій, посадових осіб, запити та звернення народних 

депутатів, запити на інформацію в межах компетенції 

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. 12 травня 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 

 

18 травня 2021 р. о 10 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 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Брусілова Тетяна Михайлівна  

тел. 044-275-04-33,  

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

Кваліфікаційні вимоги 

1.  Освіта ступінь вищої освіти — не нижче молодшого бакалавра 

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 аналізу та 

висновків 

- здатність узагальнювати інформацію; 

- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки; 

- здатність робити коректні 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 кінцевих результатів, 

самостійне визначення можливих шляхів досягнення 

3.  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 

4.  Відповідальність - усвідомлення важливості якісного виконання своїх 

посадових обов’язків з дотриманням строків та 

встановлених процедур; 

- здатність брати на себе зобов’язання, чітко їх 

дотримуватись і виконувати 

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 Національний архівний фонд 

та архівні установи»; 

Закону України «Про звернення громадян»; 



Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»; 

Закону України «Про інформацію»; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 № 870 «Про затвердження Положення про Державну 

архівну службу України» 

 

 

 
 

  


