
УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби 

категорії «В» спеціаліста відділу договірної роботи та міжнародного 

співробітництва Управління правового забезпечення та міжнародного 

співробітництва Департаменту патрульної поліції 

(вул. Федора Ернста, 3, м. Київ) 
 

Загальні умови 

Посадові обов’язки – юридичне супроводження укладення господарських та цивільно-

правових договорів (контрактів), а також вчинення інших правочинів, 

зокрема, участь у їх підготовці, проведенні правової оцінки проектів 

таких договорів (контрактів); 

– здійснення юридичного супроводження процедур державних 

закупівель товарів, робіт та послуг, замовником яких є Департамент 

патрульної поліції; 

– розгляд звернень і запитів громадян, народних депутатів України, 

органів державної влади з питань, які входять до компетенції Управління 

правового забезпечення та міжнародного співробітництва Департаменту 

патрульної поліції; 

– здійснення підготовки за дорученням керівництва Департаменту 

патрульної поліції проектів законодавчих, відомчих нормативно-

правових та правозастосовних актів; 

–  участь у розробці проектів планів роботи Управління правового 

забезпечення та міжнародного співробітництва Департаменту патрульної 

поліції та Департаменту патрульної поліції; 

– участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань 

діяльності патрульної поліції; 

– здійснення ділового листування та участь у робочих зустрічах з 

представниками міжнародних організацій, органів виконавчої влади, 

установ та організацій іноземних держав, з представниками урядових та 

неурядових організацій з питань, які віднесені до компетенції 

Департаменту патрульної поліції. 

Умови оплати праці посадовий оклад 4200 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 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 на 

оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону. 

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту. 

5. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий рік.  

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

 

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 18 год  00 хв 08.08.2017 р. 

м. Київ, вул. Федора Ернста, 3,  

відділ рекрутингу Управління кадрового забезпечення Департаменту 

патрульної поліції. 

Дата, час і місце 

проведення конкурсу  

09 -18 серпня 2017 року о 10 год 00 хв,  

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 законів про працю України; 

3) Цивільний кодекс України; 

4) Цивільний процесуальний кодекс України; 

5) Кодекс адміністративного судочинства України; 

6) Кодекс України про адміністративні правопорушення; 

7) Кримінальний кодекс України; 

8) Кримінальний процесуальний кодекс України; 

9) Закон України «Про Національну поліцію»; 

10) Закон України «Про державну службу»; 

11) Закон України «Про запобігання корупції»; 

12) Закон України «Про очищення влади»; 

13) Закон України «Про звернення громадян»; 

14) Закон України «Про доступ до публічної інформації». 

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 (Word, Excel, Power Point, Internet), вільне 

користування законодавчою базою Liga, вміння користуватись офісною 

технікою. 

66. Особистісні якості Системність і самостійність в роботі, аналітичні здібності, стресостійкість, 

націленість на досягнення результату, рішучість, наполегливість, 

креативність, здатність оперативно приймати рішення, вміння 

обґрунтовувати власну позицію, здатність до постійного професійного та 

самовдосконалення. 
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