
Додаток 1 

до наказу ДПП НП 

від 23.11. 2017 № 5738 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «В» головного 

спеціаліста відділу організаційно-штатної, соціально-гуманітарної роботи та 

аналітичного забезпечення управління кадрового забезпечення  

Департаменту патрульної поліції  

(вул. Федора Ернста, 3, м. Київ) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 

– Робота у програмі «Парус-Кадри» (створення наказів, прийом на 

службу та звільнення, переведення в інші структурні підрозділи 

ДПП та Національної поліції України, призначення та звільнення від 

тимчасового виконання обов’язків, присвоєння звань та інше); 

– ведення особових справ працівників Департаменту патрульної 

поліції та робота з організаційно-штатними наказами у програмі 

«Парус-Кадри»; 

–   підготовка наказів та розпоряджень за напрямом роботи відділу; 

– ведення обліку за списком чисельності особового складу та 

загального неукомплектування на основі  штатно-посадового обліку, 

наказів по особовому складу з метою отримання необхідних 

узагальнених цифрових відомостей про укомплектованість та 

якісний склад  працівників Департаменту патрульної поліції; 

–  збір, аналіз та узагальнення інформації з метою підготовки 

установлених форм звітності та інформаційно-аналітичного 

забезпечення керівництва Департаменту патрульної поліції; 

– контроль за виконанням управліннями патрульної поліції наказів, 

розпоряджень начальника Департаменту патрульної поліції з 

питань, які належать до компетенції відділу; 

–  надання консультацій та організаційно-методичної допомоги   

структурним підрозділам Департаменту патрульної поліції з питань, 

які належать до компетенції відділу. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 5900 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 № 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 частинами третьою або 

четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає 

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


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. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави       або місцевого самоврядування, за минулий рік. 
 

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

потребує у зв’язку з цим розумного пристосування, то вона подає 

заяву про забезпечення розумного пристосування в установленому 

порядку. 

Документи приймаються до 18 год  00 хв 08.12. 2017 

м. Київ, вул. Федора Ернста, 3, 

відділ рекрутингу управління кадрового забезпечення 

Департаменту патрульної поліції. 

Місце, час та дата початку 

проведення конкурсу  

14.12.2017 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  

 

Анісімова Олена Вікторівна 

(067) 620-08-35 

rekrytdpp@patrol.police.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Освіта вища, за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра 
або бакалавра  

2. Досвід роботи Не потребує. 

3. Володіння державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Якісне виконання 

поставлених завдань 

Вміння працювати з інформацією. 

Орієнтація та досягнення кінцевих результатів. 

Вміння надавати пропозиції, їх аргументувати та презентувати. 

2. Командна робота та 

взаємодія 

Вміння працювати в команді 

3. Сприйняття змін Здатність приймати зміни та змінюватись. 

4. Технічні вміння Вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне 

забезпечення, використовувати офісну техніку 

5. Особистісні 

компетенції 

Відповідальність. 
Системність і самостійність в роботі. 
Уважність до деталей. 
 

 

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) Закон     України    «Про   Національну поліцію»; 

2) наказ Національної поліції України від 04.12.2015 № 142 «Про 

Затвердження переліку посад молодшого та середнього складу 

поліції і відповідних їм граничних спеціальних звань»; 

3) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 12.03.2016  

№ 177 «Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних звань 

поліції та позбавлення спеціальних звань»; 

4) наказ Міністерства внутрішніх справ України від 23.12.2015  

 №1614 «Про організацію видачі спеціальних жетонів 

поліцейським». 

3. Знання сучасних 

інформаційних 

технологій 

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

вільне користування програмою «Парус-Кадри» та офісною 

технікою. 

 

 
 


