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      Додаток 1 

                                                                                   до наказу директора 

       державного архіву 

  Тернопільської області 

              15.04.2019 р. № 15-од 

 

  
 

УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  головного спеціаліста   

відділу формування Національного архівного фонду та діловодства 
державного архіву Тернопільської області 

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

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1) проводить планові і позапланові перевірки 

роботу архівних підрозділів, служб діловодства  

державних органів, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та 

організацій незалежно від форми власності, 

здійснюючи контроль за дотриманням 

законодавства про Національний архівний фонд 

та архівні установи; 

2) надає методичну допомогу в організації 

діловодства та зберігання документів архівним 

підрозділам і службам діловодства державних 

органів, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій незалежно 

від форми власності; 

3) бере участь у складанні списків джерел 

комплектування та інших юридичних і фізичних 

осіб, що перебувають у зоні комплектування 

архіву; 

4) контролює виконання установами вимог 

нормативно - методичних документів щодо 

проведення експертизи цінності документів, що 

підлягають державному зберіганню; 

5) проводить роботу із забезпечення 

комплектування архіву документами особового 

походження та документами громадських 

організацій, відеодокументами; 

 

 

 



 

6) здійснює контроль за складанням та 

дотриманням номенклатур справ, інструкцій з 

діловодства, переліків документів, інших 

нормативно-методичних посібників з питань 

діловодства та архівної справи підприємств, 

установ та організацій незалежно від форми 

власності та об'єднань громадян, що перебувають 

у зоні комплектування держархіву; 

7) бере участь у розробці проектів нормативно-

правових актів, окремих положень комплексних 

державних програм з питань формування 

Національного архівного фонду та діловодства; 

готує проекти запитів на отримання у 

встановленому порядку від державних органів, 

підприємств, установ, організацій незалежно від 

форм власності, громадських об´єднань 

статистичних та оперативних даних, довідкових 

матеріалів з профільних питань діяльності 

відділу; 

8) бере участь у роботі експертно-перевірної 

комісії держархіву області;  

9) здійснює роботу із приймання документів 

Національного архівного фонду на постійне 

зберігання до держархіву після закінчення 

граничних строків їх зберігання  в архівних 

підрозділах юридичних осіб-джерел комплек-

тування держархіву; 

10) вносить пропозиції щодо покращення 

діяльності архівних підрозділів в установах, 

організаціях, підприємствах. 

11) формує і веде наглядові справи та картотеку 

обліку роботи з установами, організаціями, 

підприємствами – джерелами формування НАФ у 

зоні комлектування архіву. 

12) бере участь у підготовці й проведенні нарад 

та семінарів працівників архівних, діловодних 

служб з питань, що належать до компетенції 

відділу, у конференціях, нарадах, семінарах у 

разі розгляду на них профільних питань відділу; 

13) бере  участь у проведенні навчань 

працівників діловодних, архівних служб та 

експертних комісій підприємств, установ, 

організацій всіх форм власності на курсах 

підвищення кваліфікації 

 
 



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  о 10.00 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) 

 

Знання: 

Закон України “Про Національний архівний 

фонд і архівні установи” та інші закони, укази та 

розпорядження Президента України, постанови 

Верховної Ради України, акти Кабінету 

Міністрів України, інші нормативно-правові 

акти у галузі архівної справи та діловодства 

 

 

 

Директор                                                                        Федір ПОЛЯНСЬКИЙ 

 
 

 


