
УМОВИ  
проведення конкурсу на посаду категорії «В» головного спеціаліста з державного 

нагляду за охороною праці Управління патрульної поліції у місті Львові  

Департаменту патрульної поліції 

(вул. Перфецького 19, м. Львів) 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

 здійснення контролю за додержанням в Управлінні патрульної 

поліції у місті Львові чинного законодавства, правил, стандартів, норм, 

положень, інструкцій з охорони праці, виробничої санітарії, 

протипожежного захисту; 

 розробка інструкцій з охорони праці, програм навчання працівників; 

  організація вивчення працівниками правил безпечних методів 

роботи, виробничої санітарії, протипожежного захисту; 

 розробка проектів планів щодо поліпшення умов і охорони праці; 

 проведення інструктажів (навчання) з питань охорони праці 

працівників, а також студентів у період проходження ними практики, 

організує перевірку їх знань; 

 здійснення постійного контролю за додержанням працівниками 

використання засобів колективного та індивідуального захисту 

відповідно до вимог щодо охорони праці; 

 розслідування випадків травматизму, професійних або 

непрофесійних захворювань, вивчення їх причин, аналіз ефективності 

запроваджених заходів щодо їх запобігання; 

 складання звітності у строки і за формами, які встановлені органами 

статистики; 

 розгляд скарг, листів, заяв та здійснення підготовки проектів 

відповідей на них; 

 виконання інших доручень керівництва.   

Умови оплати праці 

посадовий оклад 3085 грн.; надбавка за ранг відповідно до постанови 

КМУ від 18.01.2017 № 15; надбавка за вислугу років відповідно до 

статті 52 Закону України «Про державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

 

на постійній основі 

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 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 на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до 

зазначеного Закону; 

4) копію (копії) документа (документів) про освіту; 

5) заповнена особова картка встановленого зразка; 

6) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

 

Документи приймаються до 18 год. 00 хв. «15» лютого 2017 року  

м. Львів, вул. Перфецького 19, кабінет № 32 

відділ кадрового забезпечення Управління патрульної поліції в місті 

Львові Департаменту патрульної поліції 

 

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


Дата, час і місце 

проведення конкурсу  

22-28 лютого 2017 року о 10:00,  

м. Київ, вул. Народного Ополчення, 9, каб. 130 

відділ рекрутингу Управління кадрового забезпечення 

Департаменту патрульної поліції 

Прізвище, ім’я та по 

батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію 

з питань проведення 

конкурсу 

 

Дунаєва Анна Володимирівна 

(067)620-08-35 

rekrytdpp@patrol.police.gov.ua 

Вимоги до професійної компетентності 

Загальні вимоги 

11. Освіта вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра 

22. Досвід роботи не потребує 

33. Володіння 

державною мовою 

вільне володіння державною мовою 

Спеціальні вимоги 

11. Освіта відповідно до фаху професійної діяльності 

22. Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Кодекс законів про працю України; 

3) Закон України «Про державну службу»; 

4) Закон України «Про запобігання корупції»; 

5) Закон України «Про Національну поліцію»; 

6) Закон України «Про охорону праці»; 

7) Закон України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні»; 

8) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 

9) Закон України «Про звернення громадян»; 

10) Закон України «Про інформацію»; 

11) Постанова Кабінету Міністрів України № 1232 від 30 листопада 

2011 року «Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, 

професійних захворювань і аварій на виробництві»; 

12) Наказ Міністерства внутрішніх справ України від 27 грудня 

2002 року № 1346 «Про затвердження Порядку розслідування та 

обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій, що 

сталися в органах і підрозділах  системи МВС України». 

33. Професійні чи 

технічні знання 

володіння навичками роботи з документами; правила ділового етикету 

та ділової мови; вміння працювати з правовими базами даних; 

здатність приймати рішення і здійснювати дії відповідно до 

законодавства. 

44. Спеціальний досвід 

роботи 

рекомендовано мати стаж роботи за фахом. 

55. Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

впевнений користувач ПК (MS Office, Excel, Power Point), навички 

роботи з інформаційно-пошуковими системами в мережі Інтернет, 

вміння користуватись офісною технікою.  

66. Особистісні якості відповідальність; 

якісне виконання поставлених завдань; 

системність і самостійність в роботі; 

наполегливість; 

прагнення до самовдосконалення та підвищення фахового рівня; 

вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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