
 
УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади категорії «Б» заступника начальника  

відділу правового забезпечення Управління патрульної поліції у місті Києві  

Департаменту патрульної поліції 

(вул. Народного Ополчення, 9, м. Київ) 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

- здійснює контроль за дотриманням працівниками відділу 

правил внутрішнього трудового розпорядку, діловодства, 

охорони державної таємниці, інших правил службової 

дисципліни; 

- за погодженням із начальником відділу правового 

забезпечення вносить пропозиції керівництву УПП у м. Києві 

ДПП щодо вдосконалення структури, зміни чисельності відділу; 

призначення, переміщення, заохочення, притягнення до 

дисциплінарної відповідальності працівників відділу, інших 

питань діяльності працівників відділу;  

- розглядає та готує проекти відповідей документів, що 

надійшли для опрацювання до відділу; 

- за дорученням керівника УПП у м. Києві ДПП готує правові 

висновки з питань, що належать до компетенції управління; 

- бере участь у науково-практичних конференціях, семінарах, 

нарадах, заняттях  присвячених із  питань правового 

забезпечення діяльності ДПП; 

- у встановленому порядку надає правову допомогу структурним 

підрозділам ДПП при виконанні ними своїх завдань та функцій. 

Сприяє правильному застосуванню ними положень чинного 

законодавства, бере участь у виявленні та усуненні причин 

порушень норм права; 

- розглядає проекти господарських та цивільно-правових 

договорів (контрактів), за необхідності бере участь у їх 

підготовці, дає правову оцінку проектам таких договорів 

(контрактів); 

- забезпечує злагоджену співпрацю між відділом та іншими 

структурними підрозділами УПП у м. Києві ДПП,  структурними 

підрозділами апарату ДПП, управліннями патрульної поліції у 

містах ДПП з питань, що належать до компетенції відділу;  

- представляє УПП у м. Києві ДПП в органах державної влади з 

питань діяльності відділу; 

- бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних 

інтересів ДПП у разі невиконання чи неналежного виконання 

договірних зобов’язань; 

- забезпечує захист прав і законних інтересів ДПП, 

представництво інтересів ДПП та керівництва ДПП в органах 

державної влади, місцевого самоврядування, прокуратури, 

нотаріату, адвокатури, в судових органах, на підприємствах, у 

установах та організаціях незалежно від форм власності та 

підпорядкування; 

- здійснює підготовку заперечень, відзивів, пояснень, заяв, скарг 

та інших процесуальних документів; 

- забезпечує апеляційне та касаційне оскарження судових 

рішень, прийнятих з порушенням норм матеріального та/або 



процесуального права, у строки, передбачені процесуальним 

законодавством; 

- формує судові справи із зазначенням результатів їх розгляду; 

- опрацьовує позовні заяви, які надходять до відділу відповідно 

до компетенції, у разі складності справи за дорученням 

начальника УПП у м. Києві ДПП, начальника відділу, готує 

правові позиції для структурних підрозділів ДПП; 

- за дорученням керівництва УПП у м. Києві ДПП бере участь у 

розгляді звернень і запитів громадян, народних депутатів 

України, органів державної влади з питань, які входять до 

компетенції управління; 

- за дорученням керівника УПП у м. Києві ДПП, начальника 

відділу ДПП начальник відділу здійснює підготовку проектів 

нормативно-правових актів, розглядає проекти нормативно-

правових актів, що надходять для опрацювання, готує до них 

зауваження та пропозиції; 

- бере участь у розробці проектів планів роботи УПП у м. Києві  

ДПП та ДПП; 

- за дорученням начальника УПП у м. Києві ДПП, начальник 

відділу правового забезпечення здійснює ділове листування та 

бере участь у робочих зустрічах із представниками міжнародних 

організацій, органів виконавчої влади, установ та організацій 

іноземних держав, із представниками урядових та неурядових 

організацій з питань, які віднесені до компетенції відділу; 

- за наявності доручення керівництва УПП у м. Києві ДПП 

виконує інші функції, передбачені покладеними на відділ 

завданнями; 

- на період відсутності начальника відділу, за наявності 

відповідного наказу начальника ДПП, виконує його обов’язки. 

Умови оплати праці 

посадовий оклад – 4300 грн, надбавка за вислугу років на 

державній службі, виплати та премії в розмірі, визначеному 

статтею 52 Закону України «Про державну службу», надбавка за 

ранг державного службовця відповідно до вимог постанови 

Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 

«Питання оплати праці працівників державних органів» 

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 в довільній формі. 

3. Письмова заява, у якій особа повідомляє, що до неї не 

застосовуються заборони, визначені частиною 3 або 4 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. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. 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


7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, передбачена підпунктом 

8 пункту 19 Порядку, за 2016 рік (надається у вигляді 

роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному 

веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  

www.nazk.gov.ua). 
 

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, має інвалідність 

та потребує відповідних умов, подає заяву про забезпечення в 

установленому порядку відповідного пристосування. 
 

Документи подаються особисто або поштою за адресою: м. Київ, 

вул. Народного Ополчення, 9, відділ кадрового забезпечення 

Управління патрульної поліції у місті Києві Департаменту 

патрульної поліції 
 

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год 00 хв 23.10.2017  

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу  

27.10.2017 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 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 

2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи 

«В», у тому числі в галузі права, або досвід служби в органах 

місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від 

форми власності не менш як два роки. 

3. Володіння мовами вільне володіння державною мовою 

Професійна компетентність 

 Вимога Компоненти вимоги 

1. Лідерство   

 

- ведення ділових переговорів; 

- вміння обґрунтовувати власну позицію. 

2. Комунікації та взаємодія співпраця та налагодження партнерської взаємодії. 

3. Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

упевнений користувач ПК (Word, Excel, Power Point, Internet), 

вільне користування законодавчою базою Liga, вміння 

користуватись офісною технікою. 

4. Прийняття ефективних 

рішень 

-  уміння вирішувати комплексні завдання; 

-  уміння працювати з великими обсягами інформації; 

-  автономність та ініціативність щодо прийняття  

пропозицій/рішень. 

5. Управління 

організацією роботи та 

персоналом 

-  організація і контроль роботи; 

-  уміння працювати в команді та керувати командою; 

-  мотивування; 

- Оцінювання роботи  розвиток підлеглих. 



6. Особисті якості системність і самостійність у роботі, аналітичні здібності, уміння 

працювати в стресових ситуаціях, націленість на досягнення 

результату, рішучість, наполегливість, креативність, здатність 

оперативно приймати рішення, уміння обґрунтовувати власну 

позицію, здатність до постійного професійного та 

самовдосконалення. 
 

Професійні знання 

 Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон «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) Господарський кодекс 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 очищення влади»; 

11) Закон України «Про звернення громадян»; 

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

 

 

 


