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 формує, оформлює та веде особові справи 
користувачів; 
контролює роботу читального залу. 
5. Надає у межах своїх повноважень державним 
органам, органам місцевого самоврядування, 
підприємствам, установам і організаціям незалежно 
від форми власності, об’єднанням громадян, 
громадським спілкам, релігійним організаціям 
консультації з питань, що входять до компетенції 
архівного відділу. 
6. Приймає від працівників архівного відділу та 
зберігає архівні документи з різними видами 
матеріальних носіїв інформації. 
7. Контролює разом з особою, відповідальною за 
організацію діловодства в архівному відділі, стан 
зберігання та правильність оформлення документів 
працівниками архівного відділу; 
8. Бере участь у складанні та погодженні зведеної 
номенклатури справ архівного відділу, перевіряє 
відповідність формування документів у справи 
згідно із затвердженою номенклатурою; 
9. Здійснює ведення державного обліку документів 
Національного архівного фонду та щорічне подання 
відомостей про їх кількість за формою, 
встановленою Правилами організації діловодства та 
архівного зберігання документів у державних 
органах, органах місцевого самоврядування, на 
підприємствах, в установах і організаціях, 
затвердженими наказом Міністерства юстиції 
України від 18 червня 2015 р. № 1000/5, 
зареєстрованими у Міністерстві юстиції України 22 
червня 2015 р. за № 736/27181, начальнику 
архівного відділу; 
10. Проводить попередню експертизу цінності 
документів, що знаходяться на зберіганні, складає 
та подає на розгляд експертної комісії архівного 
відділу проектів описів справ постійного 
зберігання, описів справ тривалого (понад 10 років) 
зберігання, описів справ з кадрових питань 
(особового складу), актів про вилучення для 
знищення документів, не внесених до 
Національного архівного фонду, актів про 
вилучення документів з Національного архівного 
фонду, актів про невиправні пошкодження 
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документів Національного архівного фонду, актів 
про невиправні пошкодження документів тривалого 
(понад 10 років) зберігання та з кадрових питань 
(особового складу); 
11. Складає планово-звітні документи архівного 
відділу. 
12. Бере участь в організації, проведенні семінарів                  
і нарад з питань, що належать до компетенції 
архівного відділу. 
13. Здійснює ведення книги обліку відвідувачів 
архівного відділу та оформлює перепустки. 
14. Забезпечує доступ до документів репресивних 
органів, що зберігаються в архівному відділі. 
15. Здійснює ведення наглядових справ трудових 
архівів. 
16. Надає у межах своїх повноважень трудовим, 
приватним архівам консультації з питань, що 
входять до компетенції архівного відділу. 
17. Розробляє спільно з іншими працівниками 
комплексних заходів для досягнення встановлених 
нормативів та підвищення існуючого рівня охорони 
праці, надання організаційно-методичної допомоги 
у виконанні запланованих заходів.  
18. Готує проекти наказів з питань охорони праці і 
вносить їх на розгляд начальнику архівного відділу. 
19. Проводить перевірки дотримання працівниками 
вимог нормативно-правових актів з охорони праці.  
20. Складає звітність з охорони праці за 
встановленими формами.  
21. Проводить з працівниками вступного 
інструктажу з питань охорони праці. 
22. Веде облік та проводить аналіз причин 
виробничого травматизму, професійних 
захворювань, аварій на виробництві, заподіяної 
ними шкоди. 
23. Забезпечує належне оформлення і зберігає 
документацію з питань охорони праці. 
24. Інформує працівників про основні вимоги 
законів, інших нормативно-правових актів та актів з 
охорони праці, що діють в межах архівного відділу. 
25. Розглядає листи, заяви, скарги працівників 
архівного відділу, що стосуються питань 
додержання законодавства про охорону праці. 
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26. Організує:
1) забезпечення працівників архівного відділу
нормативно-правовими актами з охорони праці та
актами з охорони праці, що діють в межах
архівного відділу, навчальними матеріалами з цих
питань;
2) підготовку інформаційних стендів, кутків
з охорони праці тощо;
3) наради, семінари тощо з питань охорони праці;
4) пропаганди з питань охорони праці 
з використанням інформаційних засобів. 
27. Участь у:
1) розслідуванні нещасних випадків, професійних
захворювань та аварій на виробництві відповідно до
Порядку проведення розслідування та ведення
обліку нещасних випадків, професійних
захворювань і аварій на виробництві.
2) розробленні положень, інструкцій, розділу
«Охорона праці» колективного договору, інших
актів з охорони праці, що діють у межах архівного
відділу;
3) складанні переліків професій і посад, згідно з
якими працівники мають проходити обов’язкові і
періодичні медичні огляди;
4) організації навчання з питань охорони праці;
5) роботі комісії з перевірки знань з питань охорони
праці.
28. Контроль за:
1) виконанням заходів, передбачених колективним
договором та заходами, спрямованими на усунення
причин нещасних випадків і професійних
захворювань та аварій на виробництві;
2) своєчасним проведенням навчання з питань
охорони праці, всіх видів інструктажу з охорони
праці;
3) санітарно-гігієнічними і санітарно-побутовими
умовами працівників згідно з нормативно-
правовими актами;
4) організацією робочих місць відповідно до
нормативно-правових актів з охорони праці;
5) застосуванням праці жінок, інвалідів відповідно
до законодавства;
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6) виконанням приписів посадових осіб органів
державного нагляду за охороною праці та поданням
страхового експерта з охорони праці;
7) проведенням періодичних (протягом трудової
діяльності) медичних оглядів працівників та
щорічних обов’язкових медичних оглядів осіб віком
до 21 року.
29. Забезпечує захист персональних даних.
30. Виконує правила внутрішнього службового
розпорядку архівного відділу.
31. Виконує термінові та оперативні завдання за
дорученням начальника архівного відділу та
першого заступника голови Чугуївської районної
державної адміністрації Харківської області.

Умови оплати праці посадовий оклад — 4100 грн, інші виплати 
відповідно до статті 52 Закону України 
«Про державну службу» 

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 щодо зайняття
посади державної служби, 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 надається згода
на проходження перевірки та оприлюднення
відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону або копія довідки встановленої форми про
результати такої перевірки.
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).
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6. Заповнена особова картка встановленого зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на виконання
функцій держави або місцевого самоврядування, за
минулий рік (у вигляді роздрукованого примірника
декларації, заповненої на офіційному сайті НАЗК).
8. Особа з інвалідністю, яка бажає взяти участь
у конкурсі та потребує у зв’язку з цим розумового
пристосування, подає заяву за формою згідно
з додатком 3 Порядку проведення конкурсу на
зайняття посад державної служби, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України
від 25 березня 2016 року № 246 (із змінами).
Строк подання документів: 15 календарних днів
з дня оприлюднення інформації про проведення
конкурсу на офіційному сайті Національного
агентства з питань державної служби.
Документи приймаються за адресою: м. Чугуїв,
вул. Старонікольська, 29, кабінет № 5

Місце, час та дата 
початку проведення 
конкурсу 

61503, м. Чугуїв, вул. Старонікольська, 29, кабінет 
№ 5 о 09:00; 
01 березня 2019 року 

Прізвище, ім’я та по 
батькові, номер телефону 
та адреса електронної 
пошти особи, яка надає 
додаткову інформацію      
з питань проведення 
конкурсу 

Прядка Тетяна Федорівна, 
тел. 2 25 60, 
e-mail: rda@chuguevda.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта вища освіта не нижче молодшого бакалавра або 
бакалавра 

2. Досвід роботи не потребує 
3. Володіння 

державною мовою 
вільне володіння державною мовою
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Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги
1. Уміння працювати    

з комп’ютером 
(рівень користувача) 

уміння використовувати комп’ютерне обладнання, 
програмне забезпечення та офісну техніку 

2. Необхідні ділові 
якості 

1) вміння активно слухати;
2) здатність концентруватися на деталях;
3) вміння розподіляти роботу;
4) виваженість

3. Необхідні 
особистісні якості 

1) відповідальність;
2) дисциплінованість;
3) надійність;
4) інноваційність

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги
1. Знання 

законодавства 
1) Конституції України;
2) Закону України «Про державну службу»;
3) Закону України «Про запобігання корупції»;
4) Закону України «Про місцеві державні 
адміністрації»;
5) Закону України «Про Кабінет Міністрів 
України»;
6) Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»;
7) Закону України «Про центральні органи 
виконавчої влади»; 
8) Закону України «Про адміністративні послуги»;
9) Закону України «Про звернення громадян»;
10) Закону України «Про доступ до публічної
інформації»;
11) Закону України «Про засади запобігання та
протидії дискримінації в Україні»;
12) Закону України «Про забезпечення рівних прав
та можливостей жінок і чоловіків»;
13) Конвенції про права осіб з інвалідністю;
14) Бюджетного кодексу України;
15) Податкового кодексу України

2. Знання спеціального 
законодавства,  

1) Закону України «Про Національний архівний
фонд та архівні установи»;
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