ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Територіального управління БЕБ
у м. Києві та Київській області
від 08 вересня 2022 року № 24

УМОВИ
проведення конкурсу, кваліфікаційні вимоги та критерії професійної придатності
на зайняття посади ‒ старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у
фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального
управління БЕБ у м. Києві та Київській області (код посади – 3.1.118), з урахуванням
особливостей проведення конкурсу під час дії воєнного стану
Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

1) швидке, повне та неупереджене проведення
досудового
розслідування
у
кримінальних
провадженнях;
2) забезпечення охорони прав, свобод та законних
інтересів учасників кримінального провадження;
3) вжиття заходів щодо запобігання незаконному
притягненню особи до кримінальної відповідальності
та застосуванню щодо неї заходів процесуального
примусу;
4) забезпечення виконання вимог закону про
невідворотність
відповідальності
за
вчинене
кримінальне правопорушення;
5) вжиття заходів щодо відшкодування заподіяних
кримінальними правопорушеннями збитків;
6) додержання режиму секретності.
посадовий оклад – 45 193,00 грн.;
доплата за спеціальне звання начальницького складу
Бюро економічної безпеки;
щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі
визначеному Умовами та розмірами оплати праці і
грошового
забезпечення
працівників
Бюро
економічної безпеки, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року
№ 1068.Інші виплати, надбавки та премії згідно з
Умовами та розмірами оплати праці і грошового
забезпечення
працівників
Бюро
економічної
безпеки, затвердженими постановою Кабінету
Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1068 –
у разі встановлення.
чи безстроково

Інформація
про
строковість
безстроковість призначення на посаду
Перелік інформації, необхідної для участі 1) заява про участь у конкурсі за формою,
в конкурсі, та строк її подання
наведеною у додатку 1 до Регламенту роботи
конкурсних комісій з проведення конкурсу на
зайняття вакантних посад гласних та негласних
штатних працівників, які мають спеціальні звання, у
Бюро економічної безпеки України, затвердженого
наказом Бюро економічної безпеки України від 23
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жовтня 2021 року № 6 (у редакції наказу Бюро
економічної безпеки України від 15 серпня
2022 року № 183);
2) автобіографія, написана виключно власноруч
(прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), число,
місяць, рік і місце народження, громадянство,
відомості про освіту, трудову діяльність, посаду
(заняття), місце роботи, громадську роботу (на
виборних посадах, членство в політичних партіях, у
тому числі в минулому), наявність трудових або
будь-яких інших договірних відносин з політичною
партією протягом року, що передує поданню заяви
(незалежно від тривалості), а також відомості про
наявність чи відсутність судимості;
3) 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 18 серпня 2017 року № 648), в
якому обов’язково зазначається така інформація:
прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) кандидата;
реквізити документа, що посвідчує особу та
підтверджує громадянство України;
підтвердження наявності відповідного ступеня
вищої освіти;
відомості про стаж професійної діяльності на
відповідних посадах у відповідній сфері, визначеній
в умовах конкурсу, та на керівних посадах (за
наявності відповідних вимог);
4) копія паспорта громадянина України (ID-картки)
та витягу з реєстру територіальної громади;
5) копія документа про вищу освіту другого
(магістерського) рівня з додатками;
6) копія трудової книжки з відомостями про трудову
діяльність станом на дату оголошення конкурсу
та/або копія послужного списку (за наявності);
7) копія облікової картки платника податків (крім
фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовились від прийняття реєстраційного номера
облікової картки платника податків відповідно до
закону);
8) довідка про притягнення до кримінальної
відповідальності, відсутність (наявність) судимості
або
обмежень,
передбачених
кримінальним
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процесуальним законодавством України;
9) копія військово-облікового документа;
10) згода на обробку персональних даних
відповідно до Закону України "Про захист
персональних даних".
Документи для участі у конкурсі надсилаються на
адресу електронної пошти
personal.kyiv@esbu.gov.ua у сканованому вигляді у
форматі PDF із обов’язковим накладенням
кваліфікованого електронного підпису.

Дата і час початку проведення тестування
на знання загального законодавства
Місце або спосіб проведення тестування
на знання загального законодавства.
Проведення тестування на
спеціального законодавства.

Документи приймаються з 09 вересня 2022 року
до 18 год 00 хв 19 вересня 2022 року
26 вересня 2022 року з 09 год 00 хв до
16:00 год 00 хв.
Дистанційно з використанням технічних засобів
електронних комунікацій.

знання

Місце або спосіб проведення тестування
на знання спеціального законодавства.

Про дату і час проведення тестування на знання
спеціального законодавства учасники конкурсу
буде повідомлені додатково.
Дистанційно з використанням технічних засобів
електронних комунікацій.

Проведення психологічного тестування
Про дату і час проведення психологічного
тестування буде повідомлені додатково.
Місце
або
спосіб
психологічного тестування.

проведення

Проведення
психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа

м. Київ, вул. Шолуденка,
присутності кандидата.

31,

за

особистої

Про дату і час проведення психофізіологічного
дослідження із застосуванням поліграфа буде
повідомлені додатково.
Проводиться за згодою кандидата відповідно до
статті 24 Закону України «Про Бюро економічної
безпеки України».

Місце або спосіб проведення співбесіди
м. Київ, вул. Шолуденка,
присутності кандидата.
Прізвище, ім’я та по батькові, номер
телефону та адреса електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію з
питань проведення конкурсу

Карабан Яна Олександрівна,
телефон +380 93 659 47 83
e-mail: personal.kyiv@esbu.gov.ua

31,

за

особистої
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Кваліфікаційні вимоги
1.

Освіта

Вища юридична та/або економічна освіта; ступінь
вищої освіти – не нижче магістра.

2.

Досвід роботи

Стаж оперативно-розшукової або слідчої роботи не
менше двох років.

3.

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою.
Спеціальні вимоги

1.

2.

Знання:
Конституції України;
Закону України «Про Бюро економічної безпеки»;
Закону України «Про запобігання корупції»;
Закону України «Про звернення громадян»;
Закону України «Про доступ до публічної
інформації»;
Закону України «Про статус народного депутата
України»;
Закону України «Про державну таємницю»;
Закону України «Про адвокатуру та адвокатську
діяльність»;
Закону України «Про банки і банківську діяльність»
Знання спеціального законодавства. Знання:
Перелік нормативно-правових актів Кримінального кодексу України;
Кримінального процесуального кодексу України;
затверджений наказом БЕБ
Кодексу
України
про
адміністративні
від 23.06.2022 № 119.
правопорушення;
Податкового кодексу України;
Бюджетного кодексу України;
Конвенції про захист прав людини і основоположних
свобод;
Закону
України
«Про
оперативно-розшукову
діяльність»;
Закону України «Про порядок відшкодування шкоди,
завданої громадянинові незаконними діями органів,
що здійснюють оперативно-розшукову діяльність,
органів досудового розслідування, прокуратури і
суду»;
Закону України «Про запобігання та протидію
легалізації
(відмиванню)
доходів,
одержаних
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та
фінансуванню розповсюдження зброї масового
знищення».
Знання законодавства. Перелік
нормативно-правових актів
затверджений наказом БЕБ
від 23.06.2022 № 119.

Критерії професійної придатності
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1.

2.

3.

4.

5.

Якісне виконання
завдань

поставлених

Командна робота та взаємодія

Відповідальність

Ініціативність

Доброчесність

- чітке і точне формулювання мети, цілей і завдань
службової діяльності;
- комплексний підхід до виконання завдань,
виявлення ризиків;
- розуміння змісту завдання і його кінцевих
результатів, самостійне визначення можливих шляхів
досягнення
- розуміння ваги свого внеску у загальний результат
(структурного підрозділу / державного органу);
- орієнтація на командний результат;
- готовність працювати в команді та сприяти
колегам у їх професійній діяльності задля досягнення
спільних цілей;
- відкритість в обміні інформацією
- усвідомлення важливості якісного виконання своїх
посадових обов'язків з дотриманням строків та
встановлених процедур;
- усвідомлення рівня відповідальності під час
підготовки і прийняття рішень, готовність нести
відповідальність за можливі наслідки реалізації таких
рішень;
- здатність брати на себе зобов'язання, чітко їх
дотримуватись і виконувати
- здатність пропонувати ідеї та пропозиції без
спонукання ззовні;
- усвідомлення необхідності самостійно шукати
можливості якісного та ефективного виконання своїх
посадових обов’язків
- здатність спрямовувати власні дії на захист
публічних інтересів, утримуватись від конфлікту
між приватними та публічними інтересами,
ефективно розпоряджатись державними ресурсами;
- здатність дотримуватися правил етичної
поведінки, порядності, чесності, справедливості,
підзвітності;
- усвідомлення обмеження у виявленні переваг,
прихильності та/або негативного ставлення до
окремих фізичних та юридичних осіб, політичних
партій, громадських, релігійних та інших
організацій

