
УМОВИ  
проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «В» спеціаліста 

з пожежної безпеки відділу забезпечення діяльності Управління патрульної 

поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції 
(вул. Народного Ополчення, 9, м. Київ) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 

 участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань 

пожежної безпеки Управління патрульної поліції у місті Києві 

Департаменту патрульної поліції; 
 проведення пожежно-технічних обстежень, контрольних та 

оперативних перевірок протипожежного стану територій, приміщень 

Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної 

поліції. За результатами перевірки підготовка проектів письмових 

розпоряджень (пропозицій) по усуненню порушень вимог пожежної 

безпеки; 
 ведення обліку вогнегасників, внутрішніх пожежних кранів, 

внутрішнього протипожежного водопостачання об’єктів Управління 

патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної поліції. 

Аналіз, узагальнення та внесення пропозицій щодо утримання їх в 

працездатному стані; 
 організація своєчасної перезарядки наявних вогнегасників та їх 

списання, а також пожежно-технічного обладнання на об’єктах 

Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної 

поліції; 
 організація та проведення практичного відпрацювання планів 

евакуації людей на випадок пожежі, ведення обліків відповідної 

документації та матеріальних цінностей структурних підрозділів 

Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту патрульної 

поліції; 
 здійснення контролю за станом утримання шляхів евакуації та 

евакуаційних виходів з адміністративних будівель; 
 ведення обліку приміщень, які підлягають обладнанню 

автоматичною пожежною сигналізацією, системою оповіщення, 

аварійним освітленням та іншими технічними засобами 

протипожежного захисту; 
 забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи з питань 

пожежної безпеки; 
 проведення лекцій, бесід, вступних протипожежних інструктажів з 

особовим складом Управління патрульної поліції у місті Києві 

Департаменту патрульної поліції; 
  проведення повторних, позапланових та цільових протипожежних 

інструктажів з особовим складом Управління патрульної поліції у 

місті Києві Департаменту патрульної поліції;  
 винесення на розгляд керівництву Управління патрульної поліції у 

місті Києві Департаменту патрульної поліції питань посилення 

протипожежного стану об’єктів Управління патрульної поліції у місті 

Києві Департаменту патрульної поліції та підготовка відповідних 

матеріалів. 

Умови оплати праці 
посадовий оклад 2750 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.  
14 квітня 2017 року  
м. Київ, вул. Народного Ополчення, кабінет № 304.3; 316 
відділ кадрового забезпечення Управління патрульної поліції у місті 

Києві Департаменту патрульної поліції 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу  

17-21 квітня 2017 року о 10:00,  
м. Київ, вул. Федора Ернста, 3  
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 вища освіта за освітнім ступенем молодшого бакалавра або бакалавра 
22. Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Кодекс  цивільного  захисту України; 
3) Кодекс України про адміністративні правопорушення; 
4) Кодекс адміністративного судочинства України; 
5) Закон України «Про державну службу»; 
6) Закон України «Про запобігання корупції»; 
7) Закон України «Про Національну поліцію»; 
8) Закон України «Про охорону праці»; 
9) Закон України «Про доступ до публічної інформації»; 
10) Закон України «Про звернення громадян»; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80


11) НАПБ А.01.001-2014 «Правила пожежної безпеки в Україні»; 
12) НАПБ Б.03.002-2007 «Норми визначення категорій приміщень, 

будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною 

небезпекою»; 
13) ДБН В.1.1-7-2002 «Захист від пожежі. Пожежна безпека об’єктів 

будівництва»; 
14) НАПБ Б.06.004-2007 Перелік однотипних за призначенням 

об’єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками 

пожежогасіння та пожежної сигналізації; 
15) ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення 

основних понять. 
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 
не потребує 

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. 

 
 


