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територіальний орган) 

Національної поліції України 
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УМОВИ  
проведення конкурсу на зайняття вакантної посади державної служби категорії 

«В» - головного спеціаліста 3-го сектору (моніторингу, координації та 

аналітики) управління протидії кібезлочинам в Харківській області 

Департаменту кіберполіції (міжрегіональний територіальний орган) 

Національної поліції України 
 

Загальні умови  

Посадові обов’язки  

 

забезпечує в межах наданих повноважень 

ефективне виконання завдань і функцій 

підрозділу; 

сумлінно і професійно виконує свої 

посадові обов’язки, рішення, накази, 

доручення керівництва підрозділу, надані на 

підставі та у межах повноважень, 

передбачених Конституцією та законами 

України; 

забезпечує участь у підготовці аналітичних 

матеріалів про стан оперативної обстановки в 

державі на основі аналізу статистичних та 

інших даних про стан, динаміку, структуру 

злочинності, причини негативних тенденцій, 

відомості про осіб, які вчинили злочини, 

механізм підготовки, вчинення або 

приховування яких передбачає використання 

електронно-обчислювальних машин 

(комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж 

і мереж електрозв’язку, а також іншим 

злочинам та правопорушенням, учиненим з їх 

використанням; 

здійснює підготовку матеріалів для доповіді 

керівництву відділу, управління; 

приймає участь у підготовці пропозицій  

щодо удосконалення відомчих нормативно-

правових актів та діючого законодавства 

України; 

розробляє та опрацьовує, аналізує та 

узагальнює інформацію щодо проведення 

заходів територіальної оборони, приймає 

участь у плануванні та організації 



антитерористичних заходів у сфері 

кібербезпеки, підготовці та проведенні 

кібернетичних операцій; 

використовує Директиви, відомості про 

плани територіальної оборони, заходи, стан 

підготовки до виконання завдань 

територіальної оборони, відомості про 

планування або організацію 

антитерористичних заходів; 

дотримується законності, дисципліни, 

режиму таємності у всіх сферах службової 

діяльності; 

забезпечує в межах повноважень, 

передбачених законом, здійснення заходів 

щодо запобігання та виявлення корупції, 

порушень законності 

Умови оплати праці  Посадовий оклад – 5110 грн. 

Надбавки, доплати та премії відповідно до 

ст. 52 Закону України «Про державну службу» 

та постанови Кабінету Міністрів України       

від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці 

працівників державних органів» 

Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстроково 

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 додатком 2 до 

Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від  

25 березня 2016 року № 246 (в редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від               

25 вересня 2019 року № 844); 

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 редакції 

постанови Кабінету Міністрів України від               

25 вересня 2019 року № 844), 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 

Документи, що подаються для участі в 

конкурсі, приймаються до 18.00, 23 січня                      

2020 року, вул. Бориспільська, 19, м. Київ 

Додаткові (необов’язкові)  

документи 

заява щодо забезпечення розумним 

пристосуванням за формою згідно з додатком 3 

до Порядку проведення конкурсу на зайняття 

посад державної служби; 

особа, яка виявила бажання взяти участь у 

конкурсі, може подавати додаткову 

інформацію, яка підтверджує відповідність 

встановленим вимогам, зокрема стосовно 

попередніх результатів тестування, досвіду 

роботи, професійних компетентностей, 

репутації (характеристики, рекомендації, 

наукові публікації тощо) 

Місце, час і дата початку 

проведення оцінювання 

кандидатів 

     м. Київ, вул. Прорізна, 15, 2-поверх о 14.00, 

28 січня 2020 року (тестування на знання 

законодавства) 

Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає інформацію з питань 

проведення конкурсу 

Сиротенко Володимир Володимирович,  

(044) 374 37 27 

volodymyr.syrotenko@cybercrime.gov.ua 

Кваліфікаційні вимоги 

1.  Освіта Вища ступеня не нижче молодшого 

бакалавра, бакалавра 

2.  Досвід роботи  
Не потребує 

3.  Володіння державною 

мовою 
Вільне володіння державною мовою 

Вимоги до компетентності 

Вимога Компоненти вимоги 

1.  Уміння працювати з 

комп’ютером  

рівень впевненого користувача ПК, офісної 

техніки; 



досвід роботи з офісним пакетом Microsoft 

Office (Word, Excel); 

робота з інформаційними базами 

2.  Необхідні ділові якості 

 

організаторські здібності, аналітичні 

здібності, вміння розподіляти роботу, вміння 

працювати з великими масивами інформації, 

виваженість, здатність концентруватись на 

деталях, адаптивність, вимогливість, вміння 

визначати пріоритети, навички розв’язання 

проблем, уміння працювати в команді, 

достатній рівень знань з питань організації 

правової роботи, вміння ефективної 

комунікації та публічних виступів, досягнення 

кінцевих результатів, управління проектами, 

самоорганізація та орієнтація на розвиток, 

дипломатичність та гнучкість, вміння 

працювати в стресових ситуаціях 

3.  Необхідні особистісні 

якості  

відповідальність, дисциплінованість, 

порядність, ініціативність, готовність до 

рішучих дій, емоційна стабільність, 

комунікабельність, повага до інших 

Професійні знання 

Вимога Компоненти вимоги 

1.  Знання законодавства Конституція України 

Закон України «Про державну службу» 

Закон 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) 

       Закон України «Про Національну поліцію» 

      Закон України «Про захист персональних 

даних» 

       Закон України «Про основні засади 

забезпечення кібербезпеки України» 

       Кримінальний кодекс України 

Кодекс законів про працю України 

3.  Інші знання, необхідні для 

виконання поставлених 

завдань 

знання кримінального законодавства, 

порядку підготовки проектів нормативно-

правових та розпорядчих актів, їх погодження 

та візування за напрямком роботи; 

знання нормативно-правових актів  

в сфері кібербезпеки та інформаційної безпеки 
 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/80731-10

