
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту 

патрульної поліції 

від 04.09.2019 № 1617 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «Б»  

начальника відділу кадрового забезпечення управління патрульної поліції в 

Івано-Франківській області Департаменту патрульної поліції 

 

Загальні умови 

Посадові обов’язки 

Керівництво роботою відділу, вирішення загальних питань щодо 

забезпечення ефективного функціонування відділу. 

Координація роботи особового складу, розподіл обов’язків між 

працівниками, визначення планових та першочергових завдань. 

Контроль за виконанням службових завдань особовим складом, 

дотриманням виконавської, службової дисципліни, режиму таємності, 

законності у службовій діяльності. 

Участь у підготовці аналітичних матеріалів, комплексних заходів, 

пропозицій з кадрового забезпечення оперативно-службової діяльності 

управління. 

Контроль за перебігом комплектування вакантних посад в управлінні, 

надання практичної допомоги керівникам підрозділів  у доборі кадрів. 

Забезпечення  добору та підготовки працівників для несення служби. 

Унесення пропозицій щодо висунення, переміщення, звільнення 

працівників, організація підготовки та оформлення відповідних 

матеріалів.  

Забезпечення оформлення та ведення особових справ працівників. 

Контроль за дотриманням трудового законодавства, нормативних 

документів МВС та Національної поліції України, які регламентують 

порядок проходження служби в поліції. 

Організація та проведення службової підготовки працівників, 

підвищення кваліфікації, спеціалізації  та стажування особового 

складу, а також початкової підготовки осіб, прийнятих на службу до 

управління. 

Організація психологічного супроводу службової діяльності 

працівників управління. 

Складання планів роботи відділу. 

Підготовка узагальнених довідок за результатами роботи. 

Облік некомплекту та руху кадрів, щотижнева підготовка та подання 

інформації для доповіді керівництву Департаменту патрульної поліції. 

Організація та контроль за підготовкою наказів по особовому складу. 

Забезпечення своєчасного та якісного комплектування вакантних 

посад. 

Проведення заняття з інспекторським складом відділу з вивчення 

нормативно-правових актів. 

Контроль за видачею службових посвідчень, трудових книжок та 

довідок з кадрових питань, зберіганням відповідних бланків суворої 

звітності. 

Організація роботи постійно діючої оперативної наради з вирішення 

найбільш важливих питань щодо діяльності відділу.  

Складання та подання місячної, квартальної та річної звітності до 

відповідних служб та підрозділів Департаменту патрульної поліції. 
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Умови оплати праці 

Посадовий оклад – 6480 грн (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 06 лютого 2019 року № 102), надбавка до 

посадового окладу за ранг згідно з постановою Кабінету Міністрів 

України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів»; 

надбавка за вислугу років на державній службі за наявності стажу 

державної служби від 1 року; 

інші надбавки та доплати згідно зі статтею 52 Закону України «Про 

державну службу». 

Інформація про 

строковість чи 

безстроковість 

призначення на посаду 

Безстрокове призначення. 

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 (подається у вигляді 

роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному 

вебсайті Національного агентства з питань запобігання корупції  

www.nazk.gov.ua). 

8. Письмова заява про відсутність заборгованості із сплати аліментів на 

утримання дитини, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних 

платежів за шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до 

примусового виконання. 
 

Документи подаються особисто або поштою на адресу: вул. Юності, 

23, м. Івано-Франківськ (відділ кадрового забезпечення управління 

патрульної поліції в Івано-Франківській області). 
 

Кінцевий термін приймання документів: до 18.00 год 00 хв 19.09.2019. 

Додаткові (необов’язкові)  

документи 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно 

з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби. 

Місце, час і дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією з 

офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

Вул. Федора Ернста, 3, м. Київ (Департамент патрульної поліції), 

10.00 год 00 хв  27.09.2019 (тестування на знання законодавства). 

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 

державною мовою 

 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Ділові якості Організаторські здібності; 

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; 

рішучість; 

дисциплінованість; 

комунікабельність; 

креативність;  

урівноваженість;  

емоційна стабільність; 

чесність; 

тактовність; 

готовність допомогти. 

3. Уміння працювати 

з комп’ютером 

Уміння користуватися комп’ютерним обладнанням та офісною 

технікою. 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 

Знання: 

Закону України «Про Національну поліцію»; 

Закону України «Про Дисциплінарний статут Національної  поліції 

України»; 

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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змістом роботи 

державного 

службовця 

відповідно до 

посадової інструкції 

(положення про 

структурний 

підрозділ) 

Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з 

військової служби, та деяких інших осіб»; 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 липня 1992 року № 393 

«Про порядок обчислення вислуги років, призначення та виплати 

пенсій і грошової допомоги особам офіцерського складу, 

прапорщикам, мічманам, військовослужбовцям надстрокової служби та 

військової служби за контрактом, особам начальницького і рядового 

складу органів внутрішніх справ, поліцейським, співробітникам 

Служби судової охорони та членам їхніх сімей»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 25 грудня 2015 року 

№ 1631 «Про організацію добору (конкурсу) та просування по службі 

поліцейських»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України  від 17 листопада 

2015 року № 1465 «Про затвердження Інструкції про порядок 

проведення атестування поліцейських»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 лютого 2016 року 

№ 90 «Про затвердження Положення з організації перевірки рівня 

фізичної підготовленості кандидатів до вступу на службу в 

Національну поліцію України»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 січня 2016 року 

№ 50 «Про затвердження Положення про організацію службової 

підготовки працівників Національної поліції України»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 16 лютого 2016 року 

№ 105 «Про затвердження Положення про організацію первинної 

професійної підготовки поліцейських, яких вперше прийнято на 

службу в поліції»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 березня 

2016 року № 177 «Про затвердження Порядку присвоєння спеціальних 

звань поліції та позбавлення спеціальних звань»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 12 травня 2016 року 

№ 377 «Про затвердження Порядку формування та ведення особових 

справ поліцейських»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 09 листопада 

2016 року № 1179 «Про затвердження Правил етичної поведінки 

поліцейських»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 23 листопада 

2016 року № 1235 «Про затвердження Порядку підготовки та видання 

наказів щодо проходження служби в поліції»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 26 квітня 2017 року 

№ 347 «Про організацію виготовлення та видачі службових посвідчень 

Національної поліції України»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 02 серпня 2017 року 

№ 672 «Про затвердження Інструкції про службові відрядження 

поліцейських у межах України»; 

наказу Міністерства внутрішніх справ України від 17 вересня 

2018 року № 760 «Про затвердження Інструкції про організацію роботи 

з оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій 

відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, 

звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» та з інших 

соціальних питань»; 

наказу Національної поліції України від 06 листопада 2015 року № 73 

«Про затвердження Положення про Департамент патрульної поліції» 

(зі змінами); 

наказу Національної поліції України від 24 грудня 2015 року № 202 

«Про затвердження Інструкції з організації планування в системі 
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Національної поліції України»; 

наказу Національної поліції України від 04 грудня 2015 року № 142 

«Про затвердження Переліку посад молодшого та середнього складу 

поліції і відповідних їм граничних спеціальних звань»; 

наказу Національної поліції України від 25 квітня 2019 року № 317 

«Про заохочення в Національній поліції України». 

 


