
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ директора Державного 

архіву Волинської області  

29.05.2019 № 25 

 

УМОВИ 

проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби  

категорії «Б» –  начальника відділу формування Національного архівного фонду 

та діловодства Державного архіву Волинської області  
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 1. Розподіляє обов'язки між працівниками відділу, 

очолює та контролює їх роботу. 

2. Забезпечує виконання покладених на відділ завдань 

щодо участі у реалізації державної політики у сфері архівної 

справи та діловодства та планових показників.  

3. Регулює роботу відділу щодо його ефективної 

взаємодії з іншими підрозділами, суміжними сферами, 

науковими організаціями, провідними експертами з питань, 

що стосуються діяльності відділу.  

4. Аналізує стан і тенденції розвитку за напрямом, який 

знаходиться в межах компетенції відділу, вносить пропозиції 

щодо усунення негативних та закріплення позитивних 

тенденцій.  

5. Організовує, регулює та контролює своєчасний та 

якісний розгляд працівниками відділу звернень від органів 

виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, 

установ та організацій, громадян з напряму діяльності 

відділу, а також готує за ними проекти відповідних рішень. 

6. Вживає необхідних заходів щодо вдосконалення 

організації роботи відділу.  

7. Дотримується основних обов’язків державного 

службовця згідно з вимогами законодавства про державну 

службу. 

8. Подає пропозиції керівництву про призначення на 

посади, звільнення з посад та переміщення працівників 

відділу, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та 

накладення стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації 

працівників.  

9. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил 

внутрішнього службового та трудового розпорядку.  

10. Здійснює контроль за веденням діловодства, 

збереженням документів, організовує роботу з документами 

у відповідності з чинним законодавством. 

11. Здійснює методичне керівництво архівними 

підрозділами органів державної влади та місцевого 

самоврядування, установ, підприємств та організацій 

обласної ланки різних форм власності, що перебувають у зоні 

комплектування архіву відповідно до розподілу. 

12. Проводить комплексні, тематичні, контрольні 

перевірки роботи архівних підрозділів та служб діловодства, 

в т.ч. електронного, здійснює контроль за складанням та 



додержанням номенклатур справ підприємств, установ та 

організацій незалежно від форм власності та об’єднань 

громадян, що перебувають у зоні комплектування архіву, 

організовує цю роботу у відділі.  

13. Бере участь в організації формування Національного 

архівного фонду України документами місцевого значення, у 

визначенні джерел формування архівів документами НАФ, 

складає списки установ, підприємств, організацій, фізичних 

осіб організовує передавання цих документів на постійне 

зберігання до архіву після закінчення термінів їх тимчасового 

зберігання в архівних підрозділах, здійснює організаційно-

методичне керівництво архівними відділами 

райдержадміністрацій та міськрад з профільних відділу 

питань та контролює їх діяльність, перевіряє їх роботу з 

профільних питань. 

14. Організовує роботу щодо проведення експертизи 

цінності документів установ, підприємств, організацій, 

громадських об'єднань, фізичних осіб. 

15. Контролює реалізацію переважного права держави на 

придбання профільних архіву документів у разі їх продажу, 

збирання на відповідній території, бере участь у підготовці 

звернення до суду позову про передачу у власність держави 

архівних документів, що не мають власника або власник яких 

невідомий, організовує на прохання юридичних та фізичних 

осіб документи НАФ, що є власністю цих осіб, передавання 

на постійне чи депоноване зберігання, бере участь у грошовій 

оцінці документів НАФ, що зберігаються в Державному 

архіві, у фізичних та юридичних осіб, які перебувають у зоні 

його комплектування.  

16. Надає в установленому порядку допомогу юридичним 

і фізичним особам з питань науково-технічного опрацювання 

документів, його організації, складання нормативно-

методичних посібників з профільних питань. 

17. Контролює ведення наглядових справ установ-джерел 

комплектування. 

18. Веде централізований облік роботи з установами-

джерелами формування НАФ.  

19. Веде діаграму рівня упорядкування документів в 

установах-джерелах формування архіву, контролює 

своєчасність проведення науково-технічної обробки їх 

документів.  

20. Здійснює контроль за якістю відбору документів на 

державне зберігання.  

21. Визначає планові завдання працівникам відділу і 

контролює їх виконання. 

22. Бере участь у проведенні підвищення кваліфікації та 

перепідготовки працівників архівних  підрозділів та інших 

архівів різного рівня з профільних питань. 

23. Виступає з доповідями, статтями, лекціями і 

повідомленнями, консультує працівників архіву, архівних 

установ, архівних підрозділів і діловодних служб установ, 

підприємств, організацій з питань діяльності відділу. 

24. Готує профільні питання для розгляду на засіданнях 

колегії архіву, експертно-перевірної комісії, науково-

методичної ради.  



25. Бере участь у підготовці нормативно-методичних 

документів з профільних питань діяльності відділу, 

впровадженні у практику роботи методичних розробок та 

передового досвіду готує проекти розробок.  

26. Бере участь у розробці проектів нормативно-правових 

актів, окремих положень комплексних державних програм з 

питань, що належать до компетенції відділу  

27. Готує проект рішення за напрямами діяльності відділу 

у межах наданих повноважень.  

28. Складає плани і звіти про роботу відділу, окремі 

розділи планів-звітів розвитку архівної справи в архіві.  

29. Займається підвищенням свого професійного рівня, а 

також рівня роботи з використанням комп’ютера. 

30. Контролює дотримання у відділі правил охорони праці 

і техніки безпеки. 

31. Зобов’язаний дотримуватися Правил внутрішнього 

службового розпорядку та загальних правил етичної 

поведінки державного службовця, законодавства України з 

питань державної служби та запобігання корупції, термінів 

виконання конкретних завдань. 

2.32. Виконує інші завдання та доручення директора архіву.  
  

Умови оплати праці посадовий оклад – 6480 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; 

8) заява про відсутність заборгованості зі сплати 

аліментів на утримання дитини, сукупний розмір якої 

перевищує суму відповідних платежів за шість місяців з 

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


дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання. 
 

Документи приймаються до 17 год.15 хв. 18 червня 

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  

20 червня 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 магістра у галузях знань «Гуманітарні 

науки», «Культура і мистецтво»   

 

2 Досвід роботи  

стаж роботи на посадах державної служби категорій "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 

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) лідерські якості, 

3) організаторські здібності, 

4) стресостійкість, 

5) вміння аргументовано доводити власну точку зору 
 

3 Необхідні особистісні 

якості  

1) дисциплінованість, 

2) комунікабельність, 

3) відповідальність, 

4) неупередженість 

 

mailto:kadry@geko.voladm.gov.ua


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 

державного службовця 

відповідно до посадової 

інструкції (положення 

про структурний 

підрозділ) 

1) Закон України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи»; 

2) Закон України «Про місцеві державні адміністрації»; 

3) Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

3) Закон України «Про електронні документи та електронний 

документообіг»; 

4) Закон України «Про очищення влади»; 

5) Правила роботи архівних установ України; 

6) Правила організації діловодства та архівного зберігання 

документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях; 

7) Перелік типових документів, що створюються під час діяльності 

органів державної влади та місцевого самоврядування, інших 

установ, підпприємств та організацій, із зазначенням строків 

зберігання доккументів. 

 

 
 

 


