
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ Укрдержархіву 

від 26.05.2021 № 149-ос 

УМОВИ 

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

начальника відділу управління персоналом управління роботи з персоналом та 

організаційного забезпечення Державної архівної служби України 

Загальні умови 

Посадові обов’язки Планує роботу відділу та забезпечує повне, ефективне та 

вчасне виконання покладених на відділ завдань. 

Розробляє і бере участь у розробленні проектів 

нормативно-правових актів, що стосуються питань 

управління персоналом, трудових відносин та державної 

служби. 

Вносить пропозиції начальнику управління з питань 

удосконалення управління персоналом та кадрового 

менеджменту. 

Здійснює аналітично-консультативне забезпечення 

роботи начальника управління  з питань управління 

персоналом. 

Бере участь у перевірці дотримання вимог законодавства 

про працю та державну службу, правил внутрішнього 

службового розпорядку в державному органі. 

Організовує роботу щодо стажування державних 

службовців та молоді. 

Контролює ведення встановленої звітно-облікової 

документації, підготовку державної статистичної звітності з 

кадрових питань. 

Аналізує кількісний та якісний склад державних 

службовців. 

Надає консультативну допомогу з питань управління 

персоналом керівникам структурних підрозділів 

державного органу. 

Організовує роботу щодо обчислення стажу роботи та 

державної служби. 

Організовує складення Присяги державного службовця 

особою, яка вперше вступає на державну службу, 

оформлення документів про присвоєння відповідних рангів 

державним службовцям. 

Здійснює контроль за ознайомленням державних 

службовців з правилами внутрішнього службового 

розпорядку державного органу, посадовими інструкціями та 

іншими документами з проставленням ними підписів та 

дати ознайомлення. 

Бере участь в організації оформлення і видачи 

державному службовцю службового посвідчення. 

Організовує та бере участь у підготовці матеріалів щодо 

призначення на посади та звільнення персоналу державного 

органу. 

Здійснює контроль за встановленням надбавок за 

вислугу років. 

Бере участь в організації формування графіку відпусток 

персоналу державного органу, підготовці проектів актів 

щодо надання відпусток персоналу, контролі їх подання та 

веденні  обліку. 



Організовує роботу із ведення роботи, пов’язаної із 

заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та 

особових справ (особових карток) працівників державного 

органу. 

Організовує ведення обліку військовозобов’язаних і 

призовників та бронювання військовозобов’язаних в 

державному органі, забезпечує контроль за станом 

військового обліку військовозобов’язаних і призовників в 

підпорядкованих організаціях. 

Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та 

організацій, посадових осіб, запити та звернення народних 

депутатів, запити на інформацію з питань управління 

персоналом. 

Проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням 

законодавства про працю та державну службу. 

Умови оплати праці Посадовий оклад – 11000 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. 03 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 

 

07 червня 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 вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 

2.  Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорії «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. Управління персоналом - делегування та управління результатами; 

- управління мотивацією; 

- наставництво та розвиток талантів; 

- стимулювання командної роботи та співробітництва 

2. Ефективність координації 

з іншими 

- здатність налагоджувати зв’язки з іншими структурними 

підрозділами державного органу, 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 



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.  Тактовність та повага до 

інших точок зору 

- толерантне, ввічливе та шанобливе ставлення до людей; 

- уміння слухати та розуміти співрозмовника, визначати 

його реакцію на висловлювання або вчинок та при 

необхідності коригувати свою поведінку з метою 

недопущення неприємних для інших ситуацій чи настання 

небажаних наслідків; 

- визнання, об’єктивна оцінка та взяття до уваги, 

пропозицій та коментарів інших осіб; повага до інших 

точок зору незалежно від ознак раси, кольору шкіри, 

політичних, релігійних та інших переконань, статі, 

етнічного та соціального походження, майнового стану, 

місця проживання, за мовними або іншими ознаками  

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: 

Кодексу законів про працю України 

Закону України «Про звернення громадян»; 

Закону України «Про доступ до публічної 

інформації»; 

Постанови Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 

2015 № 870 «Про затвердження Положення про Державну 

архівну службу України» 

 

 
 

  


