
 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

головного спеціаліста сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та з питань запобігання та виявлення корупції 

Подільської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

1. Загальні положення 

1.1. Головний спеціаліст сектору взаємодії з правоохоронними 

органами та з питань запобігання та виявлення корупції Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації (далі – головний спеціаліст) здійснює 

організацію взаємодії Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації з правоохоронними органами Подільського району м. Києва з 

питань боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку і 

громадської безпеки, додержання прав і свобод людини і громадянина. 

1.2. Головний спеціаліст безпосередньо підпорядковується завідувачу 

сектору взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання та 

виявлення корупції. 

1.3. Головний спеціаліст призначається та звільняється з посади 

розпорядженням голови Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації за поданням завідувачу сектору відповідно до КЗПП України та 

Закону України «Про державну службу». 

1.4. На посаду головного спеціаліста призначається особа, яка має 

вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. 

Стаж роботи за фахом на державній службі на посаді провідного 

спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи за фахом в інших сферах не 

менше 3 років.  

Післядипломна освіта у сфері управління: магістр державного 

управління. 

1.5. У своїй діяльності головний спеціаліст керується Конституцією 

України; Законами України, указами та розпорядженнями Президента 

України, нормативними актами Верховної Ради України та Кабінету 

Міністрів України, рішеннями Київської міської ради, розпорядженнями 

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації)та Подільської районної в місті Києві державної адміністрації, 

Регламентом роботи адміністрації, Положенням про сектор взаємодії з 

правоохоронними органами та з питань запобігання та виявлення корупції та 

посадовою інструкцією. 

1.6. Головний спеціаліст повинен знати Інструкцію з діловодства в 

органах виконавчої влади; правила ділового етикету; правила та норми 

охорони праці та протипожежного захисту; основні принципи роботи на 

комп’ютері та відповідні програмні засоби, а саме:обробляти інформацію, що 

надходить на виконання в інформаційно-телекомукаційній системі «Єдиний 

інформаційний простір територіальної громади міста Києва»; державну мову 

на рівні вільного володіння. 

 



2. Завдання та обов’язки 

2.1 Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними 

органами: 

- забезпечує вирішення питань, спрямованих на взаємодію з 

правоохоронними органами; 

- готує проекти рішень щодо поточних завдань в закріпленому за ним 

напрямі; 

- збирає, узагальнює та аналізує інформацію з питань взаємодії з 

правоохоронними органами, готує керівництву відповідні пропозиції; 

- бере участь у підготовці пропозицій до проектів нормативно-правових 

актів, державних програм; 

- здійснює реалізацію прийнятих нормативно-правових актів, 

державних програм, що стосуються питань взаємодії з правоохоронними 

органами; 

- аналізує практику правового регулювання відносин взаємодії з 

правоохоронними органами та розробляє пропозиції щодо вдосконалення 

цих питаннях; 

- готує проекти відповідей на запити центральних органів виконавчої 

влади, виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації), органів місцевого самоврядування, а також 

підприємств, установ, організацій та громадян з питань, що стосуються його 

компетенції; 

- сприяє діяльності громадськогго формування з охорони громадського 

порядку Подільського району м. Києва та надає їм допомогу в організації 

роботи; 

-  розглядає листи, заяви, скарги підприємств, установ та окремих 

громадян з питань, що стосуються його компетенції; 

- приймає участь у роботі щод підвищення своєї кваліфікації, згідно із 

затвердженим планом; 

- організовує роботу з документами у відповідності до чинного 

законодавства. 

2.2. На час тимчасової відсутності завідуючого сектором – виконує 

його обов’язки. 

2.3. Покладання на головного спеціаліста інших обов’язків 

здійснюється виключно за окремим дорученням голови Подільської районної 

в місті Києві державної адміністрації чи завідувача сектору. 

 

3. Права 

3.1. За дорученням керівництва адміністрації представляти 

структурний підрозділ в Київській міській державній адміністрації, інших 

державних установах з питань, що стосуються компетенції сектора. 

3.2. Готувати проекти запитів на отримання у встановленому порядку від 

структурних підрозділів райдержадміністрації, інших органів виконавчої 

влади, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій різних 



форм власності інформації, статистичні та оперативні дані, звіти та довідкові 

матеріали необхідної для виконання службових обов'язків 

3.3. Вести ділове листування з підрозділами адміністрації у межах своєї 

компетенції 

3.4. Вносити на розгляд керівництва пропозиції щодо вдосконалення 

роботи по організації взаємодії Подільської районної в місті Києві державної 

адміністрації з правоохоронними органами Подільського району м. Києва, 

громадськими формуваннями з охорони громадського порядку з питань 

боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку і громадської 

безпеки, додержання прав і свобод людини і громадянина. 

 

4. Відповідальність 

Головний спеціаліст несе відповідальність: 

- за дотримання порядку і дисципліни у секторі; 

- за дотримання конфіденційності відомостей, що стали йому відомі по 

специфіці роботи сектору; 

- за дотримання вимог та обмежень, пов'язаних з прийняттям на 

державну службу та її проходженням; 

- за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та 

обов’язків; 

- за бездіяльність або невикористання наданих йому прав; 

- за порушення норм етики поведінки державного службовця, вимог 

правил внутрішнього трудового розпорядку Подільської районної в місті 

Києві державної адміністрації; 

- за порушення обмежень, пов'язаних з прийняттям на державну 

службу та її проходженням. 

 


