
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту 

патрульної поліції 

від 12.04.2019 № 673 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на зайняття посади категорії «В» провідного 

спеціаліста сектору правового забезпечення управління патрульної поліції 

у Волинській області Департаменту патрульної поліції 
Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Здійснює представництво та/або захист прав і законних інтересів Департаменту 

патрульної поліції (далі – ДПП), його структурних підрозділів та посадових осіб 

в усіх державних органах, установах та організаціях, органах нотаріату, прокуратури, 

правоохоронних органах, органах державної виконавчої служби, судах при розгляді 

цивільних, кримінальних, господарських, адміністративних справ, справ про 

адміністративні правопорушення, а також перед іншими юридичними та фізичними 

особами з питань, що належать до компетенції сектору правового забезпечення 

(далі – сектор) УПП у Волинській області ДПП; 

опрацьовує позовні заяви, які надходять до сектору відповідно до 

компетенції; 

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; 

за дорученням керівництва бере участь у розгляді звернень і запитів 

громадян, народних депутатів України, органів державної влади, які надійшли 

до УПП у Волинській області ДПП; 

за дорученням керівника готує правові висновки з питань, що належать до 

компетенції УПП у Волинській області ДПП; 

надає у встановленому порядку правову допомогу структурним підрозділам 

УПП у Волинській області ДПП, при виконанні ними своїх завдань та 

функцій; сприяє правильному застосуванню ними положень 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 сектором та іншими структурними 

підрозділами УПП у Волинській області ДПП, з питань, що належать до 

компетенції УПП у Волинській області ДПП;  

бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів ДПП 

у разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов’язань; 

за дорученням керівництва виконує інші функції, що випливають з 

покладених на сектор завдань. 

Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 4690 грн (відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 06 лютого 2019 року № 102), 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 «Деякі 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. 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 

2018 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, вона подає заяву про забезпечення 

в установленому порядку розумного пристосування. 
 

Документи подаються особисто або поштою за адресою: Волинська область, 

м. Луцьк, вул. Залізнична, 15  (відділ кадрового забезпечення). 
 

Кінцевий термін приймання документів: до 16 год 45 хв 08.05.2019 

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  16.05.2019 

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 бакалавра або молодшого бакалавра за 

спеціальністю «Правознавство», «Правоохоронна діяльність». 

2. Досвід роботи Не потребує. 

3. Володіння 

державною 

мовою 

Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

 Вимога Компоненти вимоги 

1. Ділові якості Уміння працювати в команді;  

оперативність прийняття рішень; 

наполегливість; 
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уміння розподіляти роботу; 

виваженість; 

здатність концентруватись на деталях. 

2. Особистісні 

якості 

Ініціативність; 

надійність; 

порядність; 

чесність; 

дисциплінованість; 

тактовність; 

емоційна стабільність; 

комунікабельність; 

повага до інших. 

3. Уміння 

працювати 

з комп’ютером 

Уміння використовувати комп’ютерне обладнання та офісну техніку. 

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

 

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 

посадової 

інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Знання: 

Кодексу України про адміністративні правопорушення; 

Цивільного кодексу України; 

Господарського кодексу України; 

Закону України «Про Національну поліцію»; 

Закону України  «Про звернення громадян»; 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»; 

Закону України «Про інформацію»; 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

Закону України «Про публічні закупівлі»; 

Закону України «Про статус народного депутата України»; 

Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність»; 

Положення про Національну поліцію, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 877; 

Положення про Департамент патрульної поліції, затвердженого наказом 

Національної поліції України від 06.11.2015 № 73. 

3. Знання, 

необхідні для 

виконання 

посадових 

обов’язків 

Знання роботи з документами, а також знання щодо складання договорів 

(контрактів) та надання правової оцінки їм; 

Знання порядку проведення претензійно-позовної діяльності; 

Знання алгоритму підготовки та оформлення позовних заяв, апеляційних та 

касаційних скарг; 

Знання правил ділового етикету та ділової української мови. 
 

 

 


