
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом Департаменту 

патрульної поліції  

від 25.02.2020 № 374 

 

 

 

 

УМОВИ  

проведення конкурсу на посаду державної служби категорії «Б»  

завідувача сектору правового забезпечення управління патрульної поліції в 

Рівненській області Департаменту патрульної поліції 

 
 

Загальні умови 
 

Посадові обов’язки 

Сприяння в межах компетенції та повноважень забезпеченню реалізації 

задач патрульної поліції в межах завдань Національної поліції України; 

здійснення заходів, спрямованих на забезпечення ефективної організації 

роботи сектору правового забезпечення управління патрульної поліції 

в Рівненській області Департаменту патрульної поліції (далі – сектор), 

забезпечення якісного й ефективного виконання покладених на сектор 

завдань і функцій; 

розроблення та участь у розробленні проєктів нормативно-правових 

актів та інших документів з питань діяльності Департаменту патрульної 

поліції (далі – ДПП); 

планування роботи сектору, визначення завдань працівників сектору, 

контроль за їх виконанням; 

розподіл функціональних обов’язків між працівниками сектору, 

здійснення контролю за їх виконанням; 

організація та контроль роботи сектору, сприяння підвищенню 

кваліфікації працівників сектору; 

погодження рішень з кадрових питань по управлінню патрульної поліції 

в Рівненській області Департаменту патрульної поліції (далі – УПП в 

Рівненській області ДПП) в частині відповідності законодавству; 

у межах компетенції організація та контроль виконання працівниками 

сектору Конституції та законів України, актів Президента України, актів 

Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, актів керівника 

Національної поліції, наказів і доручень Міністра внутрішніх справ 

України, наказів і доручень керівництва ДПП; 

для виконання поставлених завдань дає доручення, які є обов’язковими 

для виконання працівниками УПП в Рівненській області ДПП; 

участь в організації і забезпеченні в установленому порядку відбору, 

розстановки, переміщенні й професійній підготовці кадрів, працівників 

УПП в Рівненській області ДПП; 

у межах компетенції забезпечення розроблення і затвердження 

перспективних і поточних планів роботи УПП в Рівненській області 

ДПП; 

забезпечення злагодженої співпраці між сектором та іншими 

структурними підрозділами УПП в Рівненській області ДПП, апарату 

ДПП, територіальними (відокремленими) підрозділами ДПП з питань, 

що належать до компетенції сектору;  
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представляє УПП в Рівненській області ДПП в органах державної влади 

з питань діяльності сектору; 

участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів УПП 

в Рівненській області ДПП у разі невиконання чи неналежного 

виконання договірних зобов’язань; 

забезпечення захисту прав і законних інтересів ДПП, представництво 

інтересів ДПП та посадових осіб ДПП в органах державної влади, 

місцевого самоврядування, прокуратури, нотаріату, адвокатури, в 

судових органах, на підприємствах, в установах та організаціях 

незалежно від форм власності та підпорядкування; 

здійснення підготовки заперечень, відзивів, пояснень, заяв, скарг та 

інших процесуальних документів; 

забезпечення апеляційного та касаційного оскарження судових рішень, 

прийнятих з порушенням норм матеріального та/або 

процесуального права, у строки, передбачені процесуальним 

законодавством; 

формування судових справ із зазначенням результатів їх розгляду; 

опрацювання позовних заяв, які надходять до сектору відповідно до 

компетенції, у разі складності справи за дорученням керівництва УПП в 

Рівненській області ДПП, керівництва управління правового 

забезпечення та міжнародного співробітництва ДПП готує правові 

позиції для структурних підрозділів ДПП; 

участь у робочих нарадах, засіданнях робочих груп, фахових 

конференціях з питань, що стосуються компетенції сектору; 

у встановленому порядку запитує та отримує від структурних 

підрозділів УПП в Рівненській області ДПП документи та матеріали, 

необхідні для виконання покладених на сектор завдань; 

погодження з керівництвом УПП в Рівненській області ДПП кандидатів 

на посади заступника завідувача сектору, працівників сектору. 

виконання інших функцій та повноважень за дорученням начальника 

УПП в Рівненській області ДПП.  

Умови оплати праці 

 

Посадовий оклад – 6300 грн (відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 15 січня 2020 року № 16); 

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. 
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Перелік інформації, 

необхідної для участі 

в конкурсі, та строк її 

подання 

1) заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо 

зайняття посади за формою згідно з додатком 2 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246; 

2) резюме за формою згідно з додатком 21 до Порядку проведення 

конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2016 року № 246, 

в якому обов’язково зазначається така інформація: 

прізвище, ім’я, по батькові кандидата; 

реквізити документа, що посвідчує особу та підтверджує 

громадянство України; 

підтвердження наявності відповідного ступеня вищої освіти; 

підтвердження рівня вільного володіння державною мовою; 

відомості про стаж роботи, стаж державної служби (за наявності), 

досвід роботи на відповідних посадах; 

3) заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, 

визначені частиною 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. 

Державні службовці Департаменту патрульної поліції, які бажають 

взяти участь у конкурсі, подають лише заяву про участь у конкурсі. 

Документи подаються через Єдиний портал вакансій державної служби 

НАДС. 

На електронні документи, що подаються для участі у конкурсі, 

накладається кваліфікований електронний підпис кандидата. 
 

Кінцевий термін приймання документів: до 18 год 00 хв 03.03.2020. 

Додаткові (необов’язкові)  

документи 

 

Заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за формою згідно 

з додатком 3 до Порядку проведення конкурсу на зайняття посад 

державної служби. 
 

Інформація, яка підтверджує відповідність установленим вимогам, 

зокрема стосовно попередніх результатів тестування, досвіду роботи, 

професійних компетентностей, репутації (характеристики, 

рекомендації, наукові публікації тощо). 

Місце, час і дата початку 

проведення перевірки 

володіння іноземною 

мовою, яка є однією 

з офіційних мов Ради 

Європи/тестування 

 

вул. Прорізна, 15, м. Київ (Національне агентство України з питань 

державної служби) 

15 год 00 хв 16.03.2020 (тестування на знання законодавства). 

Прізвище, ім’я та 

по батькові, номер 

телефону та адреса 

електронної пошти 

особи, яка надає 

додаткову інформацію 

з питань проведення 

конкурсу  

 

Дунаєва Анна Володимирівна 

(093) 726 23 93 

rekrytdpp@patrol.police.gov.ua 

 

Кваліфікаційні вимоги 

1. Освіта Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра 
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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 

державною мовою 

 

Вільне володіння державною мовою. 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1. Ділові якості Уміння розподіляти роботу; 

уміння дотримуватись субординації; 

оперативність; 

уміння визначати пріоритети; 

уміння працювати в команді; 

уміння слухати; 

здатність концентруватись на деталях; 

уміння за необхідності аргументовано доводити власну точку зору; 

аналітичні здібності. 

2. Особистісні якості Відповідальність; 

дисциплінованість; 

ініціативність; 

надійність; 

порядність; 

чесність; 

готовність допомогти; 

емоційна стабільність; 

повага до інших; 

автономність. 

3. Уміння працювати 

з комп’ютером 

Уміння користуватися комп’ютерним обладнанням (у тому числі 

програмним забезпеченням, поштовим клієнтом Zimbra, Internet) та 

офісною технікою на рівні впевненого користувача. 

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». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19#n86
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3. Знання, необхідні для 

виконання посадових 

обов’язків 

 

Знання процедури розгляду цивільних, кримінальних, господарських, 

адміністративних справ, справ про адміністративні правопорушення.  

 


