
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту 

патрульної поліції 

від 12.07.2018 № 3176 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «Б» заступника 

начальника відділу закупівель управління забезпечення діяльності 

Департаменту патрульної поліції 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

– Планування роботи відділу;  

– організація роботи особового складу відділу та контроль за виконанням 

працівниками поставлених завдань; 

– аналіз та опрацювання заявок на закупівлю товарів, робіт чи послуг;  

– здійснення підготовки проекту річного плану закупівель Департаменту 

патрульної поліції, додатків до річного плану, змін до них та оприлюднення 

їх у встановленому законодавством порядку;  

– координація роботи з організації та проведення процедур державних 

закупівель;  

– здійснення розробки проектів документів, що стосуються проведення 

процедур закупівель (проектів протоколів засідань тендерного комітету; 

проектів тендерної документації та змін до неї; документів для проведення 

переговорів з учасниками при проведенні переговорної процедури 

закупівлі; інших документів, передбачених для проведення відповідних 

процедур закупівель);  

– розробка спільно зі структурними підрозділами Департаменту патрульної 

поліції технічних вимог (характеристик) до предмета закупівлі; визначення 

кваліфікаційних критеріїв до учасників процедури закупівлі, істотних умов 

договору та підготовка проектів договорів про закупівлю; 

– розгляд тендерних пропозицій та надання необхідної інформації на 

розгляд тендерному комітету;  

– підготовка та оприлюднення через авторизовані електронні майданчики 

на веб-сайті уповноваженого органу інформацію про закупівлі в порядку та 

строки, передбачені законодавством; 

– підготовка необхідних документів при оскарженні процедур закупівель, 

перевірці правоохоронними та/або контролюючими органами;  

– підготовка проектів наказів, розпоряджень та інших документів з питань 

діяльності відділу закупівель; 

– підготовка службових та доповідних записок з питань діяльності відділу 

закупівель; 

– дотримання правил і норм охорони праці та внутрішнього трудового 

розпорядку; 

– дотримання принципів державної служби. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 8400 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». 
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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. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.  

6. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або 

місцевого самоврядування, за минулий 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, то 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 27.07.2018 

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  02.08.2018  

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 Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 

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 

державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимоги Компоненти вимог 

1. Ділові якості Здатність ефективно вирішувати комплексні завдання, працювати з 

великими масивами інформації. 

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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Уміння аналітично мислити, обґрунтовувати свої позиції, приймати 

вчасні та виважені рішення, уважність до деталей. 

Уміння встановлювати пріоритети в роботі та ефективно 

використовувати робочий час, планувати роботу, раціонально розподіляти 

її між працівниками та забезпечувати контроль за її виконанням, здатність 

до діалогового спілкування (письмового й усного). 

Уміння працювати в стресових ситуаціях. 

2. Особистісні 

якості 

Відповідальність, комунікабельність, організованість, наполегливість; 

ініціативність, креативність, неупередженість, тактовність, емоційна 

стабільність. 

3. Уміння 

працювати з 

комп’ютером 

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку. 

Впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet). 

Професійні знання 

Вимоги Компоненти вимог 

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 

посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Знання: 

Закону України «Про Національну поліцію»; 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого наказом Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України  від 17.03.2016 № 454; 

Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету та 

Інструкції щодо застосування класифікації кредитування бюджету, що 

затверджені наказом Міністерства фінансів України 12.03.2012 за № 333. 

  

3. Знання, необхідні 

для виконання 

посадових 

обов’язків 

– Знання роботи з документами, а також знання у написанні та обробки 

аналітичної документації;                                                                                                                                                                                                                      

– знання та використання під час практичної діяльності правил ділового 

етикету та ділової української мови. 

 

 


