
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказ ДПП НП 

від 12.04.2018 № 1667 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «Б» начальника 

управління забезпечення діяльності Департаменту патрульної поліції 

(вул. Федора Ернста, 3, м. Київ) 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 

– несе персональну відповідальність за діяльність управління забезпечення 

діяльності Департаменту патрульної поліції (далі – УЗД ДПП); 

– визначає та розподіляє функціональні обов’язки між своїми 

заступниками, іншими працівниками УЗД ДПП, здійснює контроль за їх 

виконанням; 

– організовує роботу УЗД ДПП, сприяє підвищенню кваліфікації 

працівників УЗД ДПП; 

– здійснює контроль та забезпечує координацію діяльності відділів УЗД 

ДПП, структурних підрозділів забезпечення діяльності управлінь 

патрульної поліції в містах та областях України; 

– у межах компетенції організовує та контролює виконання працівниками 

УЗД ДПП положень Конституції та законів України, актів Президента 

України і Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, актів 

керівництва Національної поліції, наказів і доручень Міністра внутрішніх 

справ, наказів і доручень керівництва ДПП; 

– для виконання поставлених завдань, у межах повноважень, дає 

доручення, які є обов’язковими для виконання працівниками УЗД ДПП; 

– бере участь в організації і забезпеченні в установленому порядку добору, 

розстановки, переміщення і професійної підготовленості працівників УЗД 

ДПП та дотримання ними службової дисципліни; 

– у межах компетенції забезпечує розробку і затвердження перспективних і 

поточних планів роботи УЗД ДПП, уносить пропозиції щодо планування 

роботи інших структурних підрозділів ДПП, управлінь патрульної поліції в 

містах та областях України; 

– забезпечує злагоджену співпрацю між УЗД ДПП та іншими структурними 

підрозділами ДПП, управліннями патрульної поліції в містах та областях 

України з питань, що належать до компетенції УЗД ДПП;  

– представляє ДПП в органах державної влади з питань діяльності УЗД 

ДПП; 

– бере участь у робочих нарадах, засіданнях робочих груп, фахових 

конференціях з питань, що належать до компетенції УЗД ДПП; 

– у встановленому порядку запитує та отримує від структурних підрозділів 

ДПП та управлінь патрульної поліції в містах та областях України 

документи та матеріали, необхідні для виконання покладених на УЗД ДПП 

завдань; 

– організовує узагальнення, аналіз та оцінку ефективності діяльності УЗД 

ДПП та структурних підрозділів забезпечення управлінь патрульної поліції 

в містах та областях України з питань, що належать до їх компетенції, за 

результатами чого розробляє та вносить на розгляд керівництва ДПП 

проекти управлінських рішень, спрямованих на вдосконалення їх 

діяльності; 

– подає пропозиції керівництву ДПП та погоджує кандидатури на посади 

заступників начальника УЗД ДПП, працівників УЗД ДПП, начальників 

структурних підрозділів забезпечення діяльності управлінь патрульної 

поліції в містах та областях України. 
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Умови оплати праці 

посадовий оклад – 10000 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» (із змінами, 

внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 25.01.2018 

№ 24) 

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 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. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, передбачена підпунктом 8 пункту 19 Порядку, 

за 2017 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 у зв’язку з цим розумного пристосування, подає заяву про 

забезпечення в установленому порядку розумного пристосування. 
 

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

вул. Федора Ернста, 3, каб. 30 (відділ рекрутингу управління кадрового 

забезпечення Департаменту патрульної поліції) 
 

Кінцевий термін прийому документів: до 18 год 00 хв 26.04.2018 

Місце, час та дата 

початку проведення 

конкурсу  

м. Київ, вул. Федора Ернста, 3, каб. 30 (відділ рекрутингу управління кадрового 

забезпечення Департаменту патрульної поліції) 

10 год 00 хв  03.05.2018  

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, підготовка за 

спеціальностями «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Облік 

і оподаткування», «Публічне управління та адміністрування», «Право», 

«Правознавство», «Міжнародне право». 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
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2. Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або 

досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше двох років.  

3. Володіння 

мовами 

вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Лідерство – вміння обґрунтовувати власну позицію; 

– досягнення кінцевих результатів.  

2. Прийняття 

ефективних 

рішень 

– вміння вирішувати комплексні завдання; 

– вміння працювати з великими обсягами інформації; 

– вміння працювати в мультиформатному режимі; 

– встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів. 

3. Комунікація та 

взаємодія 

– співпраця та налагодження партнерської взаємодії; 

– вміння ефективно дослухатися до думки; 

– вміння ефективно викладати свою думку, чітко висловлюватися (усно та 

письмово), переконувати; 

– вміння презентувати на аудиторію; 

– навички ведення переговорів; 

– відкритість. 

4. Впровадження 

змін 

– здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них; 

– оцінка ефективності здійснених змін. 

5. Управління 

організацією 

роботи та 

персоналом 

– організація і контроль роботи; 

– вміння працювати в команді та керувати командою; 

– чітке бачення цілі/результату; 

– оцінка і розвиток підлеглих; 

– вміння розв’язувати конфлікти. 

6. Досягнення 

результатів 

– чітке бачення результату; 

– сфокусованість зусиль для досягнення результату; 

– здатність запобігати та ефективно долати перешкоди 

7. Особистісні 

компетенції 

– аналітичні здібності;  

– дисципліна і системність; 

– самоорганізація та орієнтація на саморозвиток; 

– вміння працювати у стресових ситуаціях. 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Знання 

законодавства 

Знання: 

Конституції України; 

Закону України «Про державну службу»; 

Закону України «Про запобігання корупції». 

2. Знання 

спеціального 

законодавства, 

що пов’язане із 

завданнями та 

змістом роботи 

державного 

службовця, 

відповідно до 

Бюджетного кодексу України;  

Закону України «Про Державний бюджет України»;  

Закону України «Про Національну поліцію»; 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

Закону України «Про особливості здійснення закупівель в окремих сферах 

господарської діяльності»; 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»;  

Постанов Кабінету Міністрів України «Питання попередньої оплати 

товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні кошти», «Про 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
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посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

граничні суми витрат на придбання автомобілів, меблів, іншого обладнання 

та устаткування, мобільних телефонів, комп’ютерів державними органами, 

а також установами та організаціями, які утримуються за рахунок 

державного і місцевого бюджетів», «Про економію державних коштів та 

недопущення втрат бюджету»; 

положень Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України та 

інших нормативно–правових актів у сфері публічних закупівель. 

3. Уточнюючі 

вимоги щодо 

спеціальних 

знань 

– володіння методикою проведення аудиту, принципами та методами 
системного аналізу; 
– володіння знаннями у сфері державних (публічних) закупівель;  

– знання документів, що застосовуються в процесі зберігання та постачання 

товарів (накладні, звіти тощо); 

– здійснення контролю обліку складських операцій та оформлення 

необхідної звітності; 

– знання документів, що застосовуються у документообороті щодо 

надходження, переміщення, видачі, списання матеріальних цінностей; 

– проведення інвентаризацій; 

– знання правил і норм охорони праці, протипожежного захисту, техніки 

безпеки;  

– застосування правил ділового етикету та ділової мови під час практичної 

діяльності. 

 


