
  

 

      Додаток 2 

                                                                                   до наказу директора 

       державного архіву 

      Тернопільської області 

             15.04.2019р. № 15-од 

  
 

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  головного спеціаліста   

відділу інформації та використання документів 
державного архіву Тернопільської області 

(46001, м. Тернопіль,  вул. Сагайдачного, 14 ) 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1) бере участь у розробці проектів законодавчих і 

нормативних актів, проектів міжнародних 

договорів, окремих положень комплексних 

програм з питань, що належать до компетенції 

держархіву області в межах відділу; 

2) забезпечує виконання загальнодержавних і 

регіональних програм в галузі архівної справи; 

3) бере участь у проведенні експертизи проектів 

регіональних програм з розвитку архівної справи; 

4) готує пропозиції Укрдержархіву з питань, що 

належать до компетенції держархіву області в 

межах відділу; 

5) бере участь у формуванні обласної програми 

розвитку архівної справи та діловодства;  

6) виконує запити організацій, установ, під-

підприємств та громадян згідно Правил роботи 

архівних установ України; 

7) готує документальні видання, добірки; 

8) займається підготовкою статей, виставок,  

теле-радіопередач на історико-краєзнавчу 

тематику; 

9) проводить тематичні уроки та екскурсії; 

10) бере участь у роботі науково-методичної 

ради, експертно-перевірної комісії. 

11) вивчає  передовий  досвід  і  впроваджує  

його  у  практичну роботу.  
 

 



Умови оплати праці посадовий оклад 5110 гривень, інші виплати 

відповідно до Закону України „Про державну 

службу” 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на 

посаду 

безстрокове призначення на посаду 

Перелік документів, 

необхідних для 

участі в конкурсі, та 

строк їх подання 

1) копія паспорта громадянина України; 

2) письмова заява про участь у конкурсі із 

зазначенням основних мотивів до зайняття 

посади державної служби, до якої додається 

резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій особа повідомляє про 

те, 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 

оприлюднення відомостей стосовно неї 

відповідно до зазначеного Закону; 

4) копія (копії) документа (документів) про 

освіту; 

5) оригінал посвідчення атестації щодо вільного 

володіння державною мовою (у разі подання 

документів для участі у конкурсі через Єдиний 

портал вакансій державної служби НАДС 

подається копія такого посвідчення, а оригінал 

обов’язково пред’являється до проходження 

тестування); 

6) заповнена особова картка встановленого 

зразка; 

7) декларація особи, уповноваженої на виконання 

функцій держави або місцевого самоврядування, 

за 2018 рік (у паперовому вигляді та 

електронному вигляді на сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції). 

  

       Строк подання документів – 15 календарних 

днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу (до 02.05.2019 р. включно).  

       Документи приймаються за адресою:  

м. Тернопіль, вул. Карпенка, 2, приймальня 

директора 
 Місце, час та дата 

проведення 

конкурсу 

конкурс буде проведений за адресою:                         

м. Тернопіль,   вул. Карпенка, 2, приймальня 

директора об 11.00 год.  07 травня 2019 року  

 



 

Прізвище,  ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову 

інформацію з питань 

проведення 

конкурсу 

Малиміна-Базиляк Тереза Богданівна  

 тел. 52-25-63; 52-26-18 

 E-mail:  vfnand_archive_te@arch.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 
 

1. Освіта вища гуманітарна за освітнім ступенем 

молодшого бакалавра або бакалавра  

2. Досвід роботи не потребує 

3. Володіння 

державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне 

виконання 

поставлених 

завдань 

1) здатність працювати в декількох проектах 

одночасно; 

2) орієнтація на досягнення кінцевих результатів; 

3) вміння вирішувати комплексні завдання; 

4) вміння надавати пропозиції, їх аргументувати 

та презентувати 

 

2. Командна робота 

та взаємодія 

1) вміння працювати в команді; 

2) вміння ефективної координації з іншими; 

3) вміння надавати зворотний 

зв´язок 

 

3. Сприйняття змін 1) виконання плану змін та покращень; 

2) здатність приймати зміни та змінюватись. 

4. Особистісні 

компетенції 

1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі; 

3) уважність до деталей; 

4) наполеглевість; 

5) креативність та ініціативність; 

6) орієнтація на саморозвиток; 

7) орієнтація на обслуговування; 

8) вміння працювати в стресових ситуаціях 

 

 

 

 



 

Професійні знання 
 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 

законодавства 

Знання: 

- Конституції України; 

- Закону України „Про державну службу”; 

- Закон України „Про запобігання корупції” 

 

2. Знання 

спеціального 

законодавства, 

що пов’язане із 

завданнями та 

змістом роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

 

1) Закон України «Про Національний архівний 

фонд та архівні установи», інші нормативні 

документи в галузі архівної справи;  

2) Закон України «Про звернення громадян»; 

3) Закон України «Про захист персональних 

даних»; 

4) Закон України «Про інформацію»; 

5) Закон України «Про доступ до публічної  

інформації» 

 

 

Директор                                                                        Федір ПОЛЯНСЬКИЙ 

 


