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УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «Б»  

завідувача сектору державного нагляду за охороною праці  

Департаменту патрульної поліції 

 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Керівництво сектором державного нагляду за охороною праці 

Департаменту патрульної поліції (далі – СДНОП ДПП) та персональна 

відповідальності за виконання завдань і функцій, покладених на СДНОП 

ДПП. 

Організація та розроблення проектів нормативно-правових актів, 

проведення їх фахової експертизи з питань, що належать до компетенції 

СДНОП ДПП. 

Затвердження посадової інструкції працівників СДНОП ДПП. 

Розподіл обов’язків між працівниками СДНОП ДПП. 

Унесення пропозицій керівництву ДПП про призначення на посади та 

звільнення з посад працівників СДНОП ДПП, заохочення або притягнення 

їх до відповідальності. 

Забезпечення ефективного виконання покладених на СДНОП ДПП завдань 

щодо реалізації державної політики з питань, які належать до повноважень 

СДНОП ДПП. 

Опрацювання та підписання (візування) проектів документів, що готуються 

СДНОП ДПП та внесення їх у встановленому порядку на розгляд 

керівництва ДПП.  

Забезпечення планування роботи СДНОП ДПП, організація та контроль за 

виконанням поставлених завдань, звітування перед керівництвом ДПП про 

виконання планів роботи та завдань. 

Забезпечення дотримання працівниками СДНОП ДПП законодавства 

України з питань державної служби, правил етичної поведінки, запобігання 

і протидії корупції, ужиття заходів щодо недопущення та врегулювання 

конфлікту інтересів у разі його виникнення. 

Представлення інтересів ДПП та СДНОП ДПП з питань, що належать до 

його повноважень, в органах державної влади та місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах та організаціях. 

Представлення інтересів ДПП у сторонніх організаціях з питань щодо 

службової діяльності СДНОП ДПП.  

Перевірка структурних та підпорядкованих підрозділів ДПП, зупинення 

роботи підрозділів ДПП у разі порушень, які створюють загрозу життю або 

здоров’ю працівників; одержання від посадових осіб необхідних 

відомостей, документів і пояснень (письмово чи усно) з питань охорони 

праці. 

Перевірка стану безпеки, гігієни праці та пожежної безпеки в підрозділах 

ДПП, видання обов’язкових для виконання приписів за встановленою 

формою. 

Проведення процедури відсторонення від роботи працівників, які не 

пройшли медичний огляд, навчання, інструктаж, перевірку знань з охорони 

праці, не мають допуску до відповідних робіт або порушують нормативні 

акти  про охорону праці.  
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Надсилання керівникові ДПП подання про притягнення до відповідальності 

працівників, які порушують вимоги щодо охорони праці; клопотання щодо 

заохочення працівників, які беруть активну участь у підвищенні безпеки та 

поліпшенні умов праці. 

Розгляд звернень і запитів громадян, народних депутатів України, органів 

державної влади з питань, які входять до компетенції СДНОП ДПП, 

підготовка проектів відповідей на них. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 8900 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 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). 

8. Заява про відсутність заборгованості зі сплати аліментів на утримання 

дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за 

шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового 

виконання. 
 

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 приймання документів: до 18 год 00 хв 21.12.2018 

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  28.12.2018  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14
http://www.nazk.gov.ua/
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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» 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. Ділові якості Уміння працювати в команді;  

системність і самостійність у роботі; 

діалогове спілкування (письмове й усне);  

аналітичні здібності;  

уважність до деталей; 

уміння працювати в стресових ситуаціях;  

уміння обґрунтовувати власну позицію; 

досягнення кінцевих результатів. 

2. Особистісні 

якості 

Відповідальність; 

ініціативність; 

дисциплінованість; 

рішучість; 

комунікабельність; 

емоційна стабільність; 

чесність; 

чуйність, тактовність; 

готовність допомогти. 

3. Уміння 

працювати 

з комп’ютером 

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку. 

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

Програмне забезпечення «Парус», версія 7 та вище. 

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 

Кодексу законів про працю України; 

Закону України «Про Національну поліцію»; 

Закону України «Про охорону праці»; 

Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в 

Україні»; 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

Закону України «Про звернення громадян»; 

Закону України «Про інформацію»; 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran86#n86
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/889-19/paran92#n92
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2939-17
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/393/96-%D0%B2%D1%80
http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/2657-12
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відповідно до 

посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

Закону України «Про статус народного депутата України»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 року № 1232 

«Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних 

захворювань і аварій на виробництві»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 27 грудня 2002 року 

№ 1346 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних 

випадків, професійних захворювань та аварій, що сталися в органах і 

підрозділах  системи МВС України»; 

Положення про Національну поліцію, затверджене постановою Кабінету 

Міністрів України від 28.10.2015 № 877; 

Положення про Департамент патрульної поліції, затверджене наказом 

Національної поліції України від 06.11.2015 № 73 (зі змінами). 

3. Знання, необхідні 

для виконання 

посадових 

обов’язків 

Знання процедури проведення розслідувань випадків травматизму, 

професійних або непрофесійних захворювань; 

знання роботи з документами; 

знання та використання в практичній діяльності правил ділового етикету та 

ділової української мови. 

 


