
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ  директора Державного  

архіву Волинської області 

28.12.2018 № 28 

  

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади  державної служби  

категорії «В» – головного спеціаліста відділу організації і координації архівної 

справи Державного архіву Волинської області 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 2. Відповідно до поставлених завдань головний 

спеціаліст відділу організації і координації архівної 

справи: 

1) бере участь у розробці, спільно з іншими відділами, 

пропозицій щодо основних напрямків розвитку архівної 

справи в області та проектів річних планів їх розвитку на 

основі пропозицій відділів архіву, архівних відділів 

райдержадміністрацій, міськрад;  

2) контролює хід реалізації планів розвитку архівної 

справи, проводить централізований облік і аналіз 

виконання планових завдань працівниками Держархіву 

області, архівних відділів  райдержадміністрацій, міських 

рад, трудових архівів; 

3) бере участь у підготовці і впровадженні нормативних 

і методичних документів загальногалузевого значення;  

4) розглядає проекти нормативних документів і  

методичних розробок з профільних питань, готує до них 

висновки, визначає тематику наукових і методичних 

розробок, готує пропозиції щодо включення їх до 

відповідних планів роботи; 

5) забезпечує державну реєстрацію науково-дослідних 

робіт, що виконуються архівом; 

6) консультує працівників Держархіву області, архівних 

відділів райдержадміністрацій та міських рад з питань 

розробки методичних посібників;  

7) вивчає передовий досвід з планування, нормування, 

організації праці, впроваджує його в практику роботи 

архівних установ області; 

8) залучається до підготовки засідань колегії 

Держархіву області; 

9) контролює облік та реєстрацію звернень і запитів 

громадян та установ у канцелярії Держархіву області;  

10) бере участь у різних формах підвищення 

кваліфікації працівників архіву, інших архівних установ з 

питань, що входять до компетенції відділу;  

11) залучається до проведення перевірок архівних 

відділів райдержадміністрацій, міськрад з питань 

організації архівної справи;  

12) забезпечує підготовку планів роботи відділу та 

складання звітів;  



13) залучається до організації  проходження в 

Держархіві області практики студентів вищих навчальних 

закладів; 

14) забезпечує співпрацю з відділами Держархіву 

області щодо підготовки номенклатури справ Держархіву 

області; 

15) консультує працівників Держархіву області, 

архівних відділів райдержадміністрацій, міських рад, 

трудових архівів області, інших установ області з 

профільних питань відділу;  

16) відповідає за ведення та облік відомостей, що 

містять службову інформацію, якій надається гриф 

обмеження доступу «для службового користування»; 

17) відповідає за ведення документації Осередку 

Волинської області всеукраїнської громадської організації 

Спілки архівістів України; 

18) залучається до розробки проектів положення про 

відділ, посадових інструкцій працівників відділу; 

19) відповідає за збір документів у відділах Держархіву 

області для передачі на постійне зберігання; 

20) виконує інші завдання та доручення керівництва в 

межах його компетенції. 

  

  

Умови оплати праці посадовий оклад – 4800 грн., надбавка за вислугу років, 

надбавка за ранг державного службовця, за наявності 

достатнього фонду оплати праці – надбавка за 

інтенсивність праці, премія 

 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

безстроково 

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, до якої додається 

резюме у довільній формі; 

3) письмова заява, в якій особа 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 

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 

минулий рік. 
 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


Документи приймаються до 17 год 15 хв 

14 січня 2019 року  

43024, Волинська обл., м.Луцьк,  

вул. Ветеранів, 21 
 

Місце час та дата, і початку 

проведення конкурсу 

43024, Волинська обл., м.Луцьк,  

проспект Відродження, 24 

16 січня 2019 року о 10 год 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Крамар Олена Федорівна 

(0332) 717 239 

 kadry@davo.voladm.gov.ua 

 

 

 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 

у галузі знань «Гуманітарні науки» (спеціальність «Історія та 

археологія») або у галузі знань «Культура і мистецтво» 

(спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа»)   

2 Досвід роботи не потребує 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Уміння працювати з 

комп’ютером (рівень 

користувача, зазначити 

необхідні спеціалізовані 

програми, з якими 

повинна вміти 

працювати особа) 

середній рівень, 

вміння використовувати комп’ютерне обладнання та 

програмне забезпечення Microsoft Office (Word, Excel, 

Power Point), офісну техніку. Навички роботи з 

інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет 

2 Необхідні ділові якості 

 
1) аналітичні здібності, 

2) вміння аргументовано доводити власну точку зору, 

3) стресостійкість 
 

3 Необхідні особистісні 

якості  

1) дисциплінованість,  

2) відповідальність  

 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1 Знання законодавства 1) Конституція України,  

2) Закон України «Про державну службу»,  

3) Закон України «Про запобігання корупції»  

2 Знання спеціального 

законодавства, що 

пов’язане із завданнями 

та змістом роботи 

1) Закон України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», 

2) Закон України «Про звернення громадян»,  

3) Закон України «Про інформацію»,  

4) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»,  

mailto:kadry@davo.voladm.gov.ua


державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

5) Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», 

6)  Закон України «Про електронні документи та 

електронний документообіг», 

7) Типова інструкція про порядок ведення обліку, 

зберігання, використання і знищення документів та 

інших матеріальних носіїв інформації, що містять 

службову інформацію, затверджена постановою 

Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року 

№ 736. 
 

 


