-

І

l
,,. І (1:11 наказ 11а611рас чинності з дня його офіційного опублікування.

4.

Міністр

НАКАЗ

Про за 111cp.,ж~111111 ИІІ\ІНІ

роль за виконанням цього наказу покласти на заступника

М11111-

Арсен АВЛКОJІ

К11їn

tcJ 1,,ш.:111.t:11 ів 11:1 1111са.111 керівників Наці1111а.1ь11,/Ї ш.:цt'\ІіЇ

Хмельпицькєн 11, ЇЇ !:Ір~ Klyjlllll\
ково-пелагсі ічних ІІ(JІЩЇUІІІІІ,ЇІІ

Дсржавипї' прикор.юипо? С,І)ЖfіІІ У~-раї1111 і\ІСІІі Бtн,tаІІа
ІІі ІРС! l.ti.1io і ІІО(JІІ.11,") J.І.\Ііщс111111 11аю11111111\ ІЮС:І \ 11:1)

Відповідно до пу пкгі« 1. 5 часI1I1-111 чегвергої статті 13 Закону Україин
«Про вищу освіту», ІІ)ІІІ,І) 6 часп11111 другої сталі 18 Закону України «Про
цен гральні

op1·uI1II

замішеппя

на

виконавчої

1ю11к) pt:11iii

впади»,

основі

\ІСІОЮ

вакантних

вреГ)ЛІОІЗШІНЯ

посад

порялку

пцуково-псдагогічних

ІІJJ<\Іtів11111,:ів 1 Націопальній ака.іемі] Державної 11р11кор,1щ111-1ої служби Укрнї1111
імені Богдана Хме,11>111щ1,кu1 о

ІІАКА3УЮ:

І. За1верд11111 В11щ1111 ;ю каидидатів ю1 посади ксрі111111кі1-1 І Іаuіо11::1111,11ої
академії

Дср,кав1юї

прпкорлопної

служби

Украї1111

імспі

Хме:11>111шько11\, їі с1р)'КІ)р11II\ піцрт;1і,1ін і Iюр1ЩК) 1а~1іщс1111я вак:1IIII1I1\
посад HUj ково-недагоі і•11111х ирапівнпків, ЩО доцаються.

2. Ц11рск1ору Д11рt:к1ора·1у безпеки державного кордону та міграційппх
процесів Мініс герс I ва вI1у1 рішпіх справ Украї1111 (Зеленчук М.) 1::ii'ic111t:•111111
J;
)

u

-

иолання цього наказу 11.1 тержавну регстраиію до Міиіс герства юсгиції УІ\р:1Ї1111
В

устаі ювлеі ЮІ\1)

1 р.1

1111у·1р1ш11іх справ України згідно з розподілом/функціональних обов'язків.

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇІІИ

Д (}.J-~ 2020 року

Кш11

ПО[)Я.1К).

І

2

3. У мирний час військові посади науково-педагогічних працівників у
ЗАТВЕРДЖЕІЮ

\-Іаціонаm,ній академії Нерж11рикордонслужби можуть ·шміщуватися цивільними

Наказ Міністерства внутрішніх
справ Українп

особами 11а умовах трудового договору строком на один рік.
Прийшптя на роботу на вакантні 1юса;111 науково-педагогічних праців11иків

.12. -~ 2020 року № 52-G

у Націо11альній академії Держприкордонслужби. що ·щміщуються цивіт,ни~1и
особами, та укладення ·з ними відповідного допшору (контракту) ви·н-~ачасться

вимоги
до кандидатів на посади керівників Націо11ат,1юї академії Державної
прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького, її
структурних підршділів і порядку заміщешн1 вакантних посад науково
нсдагогі•ших пранівників

Кодексом ·законів про працю України.
Під час ·заміщення в мирний час цивільними особами вакантних посад
·швідувачів (начальників) кафедр,
1~ауково-педагогічних працівників
професорів, доцентів, старших викладачів, викланачів укладенню трудового
д01 овору ( контракту) передує конкурсниіі відбір.

І. 'Загал1,11і 110Jюже11ня

4. Ос11овні посади науково-педагогічних працівників в1пначені статтею 55

\. Ці Вимоги визначають порядок ·шмішення на ко11курс11ій основі особами

'Закону України «Про вищу освіту».

офінерськоп) складу та пранівниками вака11тних посад 11ауково-11едагогічних
11ранів11иків у Наніональній академії Державної прикордо11ної служби України
академія
Націо1~ал1,1~а
(:\алі
Хмель11иц1,ко1·0
ІМеІІІ
Дер1Ііі!рИКО\ЩОІІСЛуЖби).
І Іаніо11ал1,ній академії
посади війс1,ковослужбовців у
Вакантні
Нерж11р11кор1tонслужби. війс1,кона служба яких не пов'я·ш11а ·1 11ауково
пс;щп1гічною ніяльністю. ·,аміщупься війс1,ковослужбовш1ми відновідно до

5. Конкурс оголошується в разі:
утворення вакантної посади науково-педагогічноп) працівника у ·ш·юку із
·шіJ1ьне11ням 11рацівника (припинення

грудового договору (контракту) на

11ідставах. 11ередбачених ·щконодавством:
уведення нової посади науково-педагогічного працівника в Наніональній
академії Держ11рикордонслужби.

,,

І \0Jюже11т1 про проходженш1 громадянами України військової служби в

6. Особи. які бажають у,яти участь у конкурсі, подають до конкурсної

Державній прикорно1111іЇІ службі УкраЇJІИ, ·щтвсрдженого Ука·юм ІІре1и1tе1па
комісії такі документи:

України він 29 ~·рудня 2009 року N~ \ 1 \ 5/2009 (і3 ,мінами).

\) цивільні особи:

І ti Вимоги ртроблено відпові;t1ю до Кодексу щконів про п раню
України, 3аконів України «Про вищу освіту», «Про освіту». «Про війс1,ковиі'І
військову

службу,),

абшну лругого

пункту

2

·шяву про учасл, у конкурсі:
ав1 обіоr·рафію:
копії документів про вищу освіту. щ 11отребн ~ копії документів. що

Методичних

рекомендацій шодо особливостей виборчої системи та порядку обра1111я

нідтвсрджують 11аяв11ісТІ, 11ауков01·0 сту11еня та вченого звання:
копію пас1юрта 1·ром,щян11на України. ·засвідчену претендентом:

керівника закладу вищої освіти. затверджених постановою Кабінету Міністрів
ко11ію трудової книжки (за наявності):
України від 05 грудня 20\4 року №726.

J
.;

Не донускасться необгрунтована відмова від р(нгляду документів особи на
шн:ьмову '\111/1.У на 'Jбирання та обробку 11ерсо11ал1,них цаних;
копію

документів,

що

підтверджують

рівень

вільно: о

участь у конкурсі на ззмішення вакантної посади .
1юJюд111ш1

7. У разі пєреходу Націоналt,ної академії Держприкордонс11ужби на штат

державною мовою;

воєнного

довідку про наявність або відсутність судимості;

часу

цивільні

особи, які

·ш мі1нають

військові

11ідгверджуюп,

пе1~агогічних

працівників, 'Шільняються. За·шачені

підвищення кваліфікації протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати,

ре,,ервістамн

або

список

наукових

нраць

(винаходів),

11tжументи,

що

іншими

військово·юбов'юаними

посади

посади

11ауково

комплсктуют1,ся

відповідно

до

вимог

щконодавства. Конкурс на ·заміщення вакантних посад не проводиться.

свідоцтва) ('Ш иаявності):

2) особи офіцерс1,ко10 складу Держприкордонслужби (крім \-Іаціонал1,1юї

11. Вимоги до каидидатів на посади науково-педагогічних пра11івників
І Іаціонаm,1юї академії Держпрнкордонслужби

академії Держприкордшн:лужби ):
рапорт про участі, у ко11курсі;

І. Кандидати на посади науково-педагогічних працівників Національної

повідку про 11роходження війс1,ков(ЇЇ служби;

академії Держпр11кордонслужб11 повинн! вільно володіти державною мовою та

особову картку встановленого 'Іра,1ка (послужний список);
копію паспорта 1·ромадяншш України, 'ШСВідчену ІІретендснтом;

бути громадянами України.

копію трудової к1н1жки;
копії документів про вищу освіту,

'Ш

потреби - копії' документів, що

11рш1ів11111<а (у ТО\І)' числі виконувачем обов'я1ків) особа ·ш наявності підстав,

підтверюкують иаявиість наукового сту11е11я- та вченого звапня:
письмову
.

коппо

згоду 11а ';бира11ш1 та обробку персонш1ьних даних;
.
. ~
.
.

докуме11лв,

що

пщтверджуют1,

ршень

віиьиого

2. І \е може бути обраною (прtвначсною) на посаду науково-педшо1,іч11ого

шпначених частиною другою статті 42 Закону України «Про вищу освіту».

.

волод11111я

3. Посаду ректора 1-\аціонаш,ної академії Держ11рикордо11служб11 може
держав11ою мовою;
список наукових

ираць (винаходів), документи, що підтверджуюл,

займати особа офіцсрс1,кого складу Дсрж11рикордонслужб11, яка вільно володіє
}\ержавною мовою відповіщю до рівня, вИ'JІНІЧе1ю1·0 1-ІаціонаЛІ,НОЮ комісігю ·1і

підвищенш1 кваліфіка11їі протягом останніх п'яти років (дипломи, сертифікати,

сгапларті» державної \ЮВН, має вчене 'ІШІННЯ та науковий ступіпь. вислу: у років
свідоцтва) (·щ наявності).
Особи, які нроходять військову службу (працюють) у Національній

(стаж роботи) на посадах 11ауково-11едШ'ОІ'ічних працівників не :v1e11t11c 10 років
або досвід 11роходження служби на посадах старшого та вищого керівного склалу

академїі Держприкордонслужби, полають рапорт (заяву) та, ·ш наявності, список
І Іа11іонал1,1юї академії Держприкордонслужби, органів охорони ;1ержав11ого
наукових праць (винаходів), звіт про науково-педагогічну (наукову) діяльні.:л,.
кордону,

ре1·іонал1,н11х управлінь,

Адміністрації Держприкор,11,онсJІужби

не

Якщо особа, яка бажає взяти участь у конкурсі, подала документи не 11
менше 5 років, має оперативно-стратегічний, оперативно-тактичний рінснь
повному обсязі, її до участі в конкурсі не допускають, про що її письмово
військової освіти.
ПОВІДОМЛЯЮТЬ.

!,
І

Ректор

І Іаціоиальної

академії

Держприкордонслужби

обирається

конкурсною комісією шляхом таємного голосування строком на 5 років.
Та

сама

особа

не

може

бути

ректором

Національної

військової служби на посадах нерівно: о складу в органах охорони Jtержш~
кордону,

академії

Держ11рикор;юнсJ1уікби більше ніж ;н~а с1 роки.

регіональних управлінь. Алміністрації Держприкорлонслужби

~1e1111re 1 О років.

І [осаду

'ШС гупни

ка начальника факульгету

'1

навчальної

I

а мс 1111111•

роботи може займати особа офіцерського складу Держприкорлонслужби. ІІКІ

4. Посаду першого заступ н ика ( 11ершого проректора) ректора І Іа: гіонал ь1 юї
академії Держприкордонслужби

може

займати особа офіцерського складу

Дсржприкорцонслуж би, яка мас науковий ступінь, вчене звання, оисратинно

вчене звання та/або науковий ступінь, як правило, ·!а профілем 11і11.111,~
факультету, оисративно-тактичний рівень військової освіти,

вислугу

JIOІ(it1 (!

роботи) на посадах науково-педагогічних працівників не менше 3 років,

стратегічний або опсративно-гакгичний рівень військової освіти, вислугу років
( стаж роботи) на посадах науконо-пслагогічних працівників не менше 1 О років

(,_

Посади

Дсржирикорлоислужби

складу в органах охорони державного кордону та регіональних упранліннях,

Держприкордонслужби, які

Алміністранії Дсржприкорлонслужби не менше 5 років.

вщпонгдно

профілю

мають

кафедри

науковий
не

І Іаціональної

особами

замішуютьси

або особа, яка мас досвід прохоцжсння військової служби на посадах керівного

до

кафедр

начальник: в

нижче

офіцерського

ступінь та/або

нчспе

оперативно-таюичпоі о

11tj
11

академії

військової освіти, вислугу років ( стаж роботи) на посадах наукових afio 1111\ N

навчальної (наукової) роботи може займати особа

педагогічних прапівииків не менше 3 років або особи, лосвіл нро\ІІJІ11\І

офіцсрського складу Дсржирикорлонслужби, яка мас науковий ступінь, вчене

військової служби на посадах керівного складу в органах охорони Ж'\1>1111/tІ

ша1111я, оисратинио-стратєгічний або опсратинио-тпктичний рівень військової

кордону, регіональних управлінь. Національної академії Держприкордопгиу]

освіти,

Адміністрації Дсржприкорлоислужби не менше 5 років.

І Іосади

заступника

Дсржприкорлонслужби

вислугу

років

·i

(проректора)

(стаж

роботи)

ректора

на

І Іаціональної

посадах

пауково-псдагогічних

За рішенням Голови Держприкорлонслужби посади 1ia•н1J11,11111,i11 1,11•

прапівників (наукових працівників) нс менше 5 років.
Рішення про призиачеиня першого заступника (першого прорскторя)

заступників ,- (проректорів)

рсктора.

ректора

Національної

академії

Держ11р11кордонс;1ужби приймається ·ш поголжснням з курсантською радою

І Іац іональио] академії Лержприкорлонслужби

'!

урахуванням нрофіmо 1,111\"

можуп, ззмішуватися цивільними особами в порядку, усшнонлсиому 11
Вимогами та і111в11ми актами законодавства.

Ксріниик кафслри не може псрсбувати на посаді більше ніж юш 1· І роІІ

І Іаціональпо; академії Держприкордонслужби.

7. І І осади начальника (завідувача) кафедри військової 11і111 о І 11111, 11

Нашональної

академ і)

офіцерського

скл.ілу

займаги особа офіцсрськоі о складу Держирикордопсиужби або 1t1111ін1,1111 н~

Лсрж ирикордонслужби, які мають науковий ступінь га/або вчене звання не

яка мас науковий ступінь та/або вчене звання, військову осні І у 111• ІІ~

1111жче оперативно-тактичного рівня військової освіти, як правило,

оперативно-тактичного рівня та/або досвід проходження військово]

5.

Посади

начальників

Лержнрикорлонслужби

фахульгс гу

можуть

займати

у

склалі
особи

!rj

'Ш

профілем

на посадах

науково

посадах керівного складу в органах охорони державного кор11011у 1·а/11(і1111р1,

педагогічних працівників не менше 3 років або мають досвід проходження

військового упранління. Адміністрації Держприкордонслужб11 не менпн- ~ fll

діяльності

факультету.

вислугу років (стаж роботи)

l"

11,1,; f\

/

J
7
1к·1, 1 ора, 11 якому вказується повне найменування закладу 11и111ої щ·11і111

8.

l [осади

науково-11едагогі•111их

ирапівникін

І І,щіо11ш11,1tої

ака;1е\1ії
11алап 1,01 інформація 111ю строк та адресу подання претендентами ;1011у~н·111 І!

Держ11рикордlнtсJ1ужб11,

визначсних

не

у

З--7

11у11к1ах

111,01·11

pm;!1:1y,

зам I щуються у встановленому законодавством порядку.

псрслі к s1101x в1л11ачен11й ·законодавством, дату проведення виборів, кшп 111, 1 І
і1нjюрма11іи ( номер телефону, адреса електронної пошти).

lll. Органі'шція проведення конкурсу кандидатів 1ш посаду ректора
Національної академії )lерж11рикордонслужби

5.

Після

розміщення

на

офіційному

вебсайті

Л;1мі11k1р1tІ

Держ11р11кордонслужби відомостеі\ про проведення конкурсу Л;1мі11k1 [ІіІІІ
Держприкордонслужби розсилає інформаційні листи про оголошсипя І<ОІІІ(У~,і

І.

Конкурс

на

замппсння

посади

ректора

І Іаиіоиальної

акалсмі)
на 'заміщення вакантної посади до органів, що відповідно до статті 6 '\11~'01

ОІ олошує

)1ерж11рикордшн.:лужби

Адміністрація

Jlерж11рикор;1ш1сJІужfіи

не
України «Про Державну прикордонну службу України» складають L'ІРУІІІУ!

пізніше ніж ,а два місяці до закінчення строку контракту особи, яка займає' 11ю
посаду. У разі достроковшо припинення повноважень ректора \ Іаціонально]
академії Держ11р11корДОІІСJІуЖби конкурс оголошується 11\ЮТ}ІІ'ОМ ТЮКІІЯ

'!

)\ІІН

) lерж11рикордонслужби.
(1.

І lриїюм

)І(JКументів

претендентів

здійснюсться

А;1мі11ЇL:1р1111І1

)lерж11рикор;1011сJІужби протягом двох місяців ·з дня публікації оголошсннн 11

утворення вакансії.

11рове11е11ш1 конкурсу.

'

Голова

ириймаг

конкурсу

проведення

нро

Рішення

, Держ11рикор;1011служби.

У

1х1·1і

шщсииаиня

документів

поштою

датою

подання

J\t)l(yмctr

уважасп,сs1 дата, зазначена на поштовому штемпелі.
Кандидати, документи яких не відповідають вимогам, ус'tа11011ж•11
конкурсу

11рове;1е1111я

З.

наказом

Лдмі11істрації
шконодавством, до конкурсу не допускаються.

)lерж11р11кордо11служ611 С~J,Юрюсться конкурсна комісія, яку очолює псрший
заступшп. Голови )lерж11р11кордо11служби.
До

склалу

комісії

Держ11рикордо11служби,
)lержприкорлш1с1ужб11,

а

1

не ро,rлядаютьсн та повертаються особам, які їх надсилали.

запучаються

ре1 іональиих

акож

Документи, подані претендентами після закінчення встановленого с1р11

представиики

Адміністраці:
Особа,

управлінь,

представники

І-\аціонш1ь11ої

Оfі'єднаної

академії

профспілкової

яка

перемогла

в

конкурсі,

надає
1

)lержприкордонслужби лля тнайомленнн оригінали документів, шп1111 1111
'ШІШІІО)lаВС ПЮМ.

організації Держашюї прикордонної служби України.
[ Ієрсонаньниі!

склад

комісії

затверджується

наказом

Адміністрації

7. Лдміністр,щія Держ11рикордо11служби під час опрацюваншt ;1окущ•,1
що 11<щій111J1н від канцидатів, проводить перевірку їх відповідності ІІІі\\.НІ

)lерж11рикорцо11служби.

·~аконодавства і протягом десяти календарних днів з дати завершсппя ~·111
4. Адміністрація Держприкордонслужби у строк, зазиачсний у пункті І
цього розділу, розміщує в газеті «Освіта України» та на офіційних всбсайтах
Апміиістрапії

f\,ержпрнкор;1011елужби,

)1ержприкордонслужб11

ot олошення

про

Національної
проведення

конкурсу

академії
на

посаду

110дш111я 11рете1ще11тами документів надає конкурсній комісії перелік ка1щ1щ
на посаду ксрінника.

10

t)

~-

У

разі

недопущення

кандидата

до

конкурсу

Адміністрація

Кандидати мають право бути присутніми під час виготовлснпя

(і1ш1~·11·11І1

для голосування.

Держприкордонслужби повідомляє його про це письмово.

Бюлетені для голосувания зберігаються в секрет аря коикурсної коміІ-ії
9. Конкурс призначається 11е пізніше ЗО днін

'J

дати закінчсння строку
12. І Іровсдення конкурсу передбачає оголошенпя головою 1<01111ур1·щj

прийому документів кандидатів.

комісії інформації щодо кожного з кандидатів у їх присутності.
І О. На підставі співбесіди

·1

кшшидатами на посаду ректора Національної

академії Дсржприкорлоислужби, поданих ними документів конкурсна комісія 1ш
своему засіданні приймає рішення, хто

'J

кандидатів є переможцем конкурсу.

І \а сиі вбссіді каплидат на посаду ректора прсдставляг програму ро,витку
Національної академії Держприкордонснужби, надає дієві пропозиції щодо

Каидилати мають право бути присутніми на засіданні конкурсної І\омі,·іУ,
Члени комісії можугь звернутися і·,

Кі\\І)\111111

'ШПІПШШЯМИ ДО КОЖ\\()\'() І

І, .

Організаиія проведення голосування, підтримання нш1еж1101·0 11111щ111,у
приміщенні

для

голосування

,а

забсзпсчення

таємності

гшIщ·у11~нщ

покладаються на голову конкурсної комісії.

актуалізанії освітнього процесу закладу.
Рі111с1111я
вважається

конкурсної комісії приймається таємним

прийнятим.

}ІКІІЮ

·ш

нього

прогоиосувала

голосунпипям та
більшість

членів

'Засідання конкурсної комісії с правомочним, якщо на ньому присутні не

не менше трьох осіб.

I

олосування жодний , кандидатів на посаду не набрав
.

псобхі.іиої КІЛЬКОСТІ

секрстарсм конкурсної комісії безпосередньо перед пронслснпим 1111 м11111
голосування.

менш як дві третини Ті членів.
.

с1(НІІ;

Скринька дня голосування понинна бути прозора. Скринька 011с•1111:·1 11,u

конкурсної комісії.

Якщо після

ІЗ. Лічильна комісія обирається і·, числа членів конкурсної комісії у

конкурс оголошугться повторно в

I

горялку.

\ 'олова конкурсної комісії перед початком

І'ОЛОС)'ВШІІІЯ Ні\)(і\('

членам конкурсної комісії та присутнім кандидатам скриньку

ІLJІЯ

)(1111

ІІІ

ІІНJІ

1·ш1ш·у1111111111

Секретар конкурсної комісії злійснює видачу бюлстснін лля 1·1111111·у11111111
всім членам конкурсної комісії. Кожний член конкурсної комісії, }ІІ<ІІі·І
І І. І Іровслсння конкурсу шляхом гаємного голосування шійсиюгться н

с11еціш11,110 нідготонлсному прим іщенні.
Бюлетені лля голосування виготовляються конкурсною комісією не раніше
111ж ·1а 20 і не пізнішс ніж ·;а 12 годин до початку конкурсу 11 кількості, що
підпонілаг кількості осіб, які братимуть участ1, у голосуванні.
1 Ірізиища, імена. ,ю батькові осіб, які беруть учасп, у конкурсі на пщ:а;~у
ректора І Іаціональної академії Дсржприкорлоислужби, уносяться до бюлстспя
для таємного голосування.

о 1111~м,-11•

бюлсгень для голосування. ставил, підпис у списку конкурсної комісії ,111111

1111 \ІІА

бюлсгеі ,ів для таємного I олосувания.
У бюлетені для голосуваинн член конкурсної комісії у кв:щра I і

прізвища канлилата. ·ш якого він голосує. проставляє позначку

«І,,

ІІІІІtІІ[МІІ

аГн, і11111\ 111

засвідчує нопсвиявлсиня. Член конкурсної комісії може 1·шюсу11а111 11111111•
одного кандидата або не підтримати жодного.
Підрахунок голосін членами лічильної комісії поч1111а1·11,01 11,·1 аі11111

11\і,

Jш,111че1-1ш1 голосування та проволип.ся відкрито в тому самому 11р11мі1111·11111, ,1

12
11

закінчується після склалаиня

відбувалося голосування, без перерви

1а

14. Конкурсна комісія під час підрахунку голосів перевіряє відповідність
кі ш.косг: осіб, які взяли участь у голосуванні, кількості бюлетенів, поданих ·за

підписання про I околу голосування.
Члени лічильної комісії підраховують загальну кількість виданих )lШІ
голосування бюлетенів та кількість бюлетенів, наявних у єкрин ьці лля

кожного каицицата. а гакож кількості бюлетснів, визнаних недійсними.

15.

Конкурсна комісія за рєзультптами пгдрахунку голосів склалаг

голосування. Бюлетені для голосування 1ю·зк1~адаються на місця, 110,наче111
протокол про результати голосування.
окремими табличками, шо містягь з обох боків прізвища та ініціаии канлилата,
та окремо встановлюєгься табличка

3

ІІШІІ1СОМ «І Іедійсні».

Протокол про результати голосування складається конкурсною комісією у
двох примірниках. Копії протоколу надаються кожному членов: конкурсної

У разі виникнення сумнівів щодо змісту бюлетеня кожен член конкурсної

комісії, кан лидатам та сгюстерігачам.
комісії мас право оглянути такий бюлетень особисто. На час огляду бюлсгсня
робота з іншими бюлетенями 11ри11иниється.

Кожний 11ри'v1ір1111к протоколу підписують голова, заступник голови,

секретар та присутні члени конкурсної комісії. У разі незгоди ·з результатами

Бюлетень для голосування може бути ви-знаний недійсним, якщо:

підрахунку голосів, зафіксованими у протоколі, члеи конкурсної комісії мас

позначка в бюлетені проставлена більш як ·ш одного кандидата;

право письмово викласти свою окрему думку, яка обон'язково додається до

не проставлена жодна позначка;

протоколу. Відмова від иідписання протоколу не допускаєт1,ся.

зміст волевиявлення неможливо встановити ·з інших причин.
Якщо члени конкурсної комісії не можуть дійти згоди щодо віднссення

Примірник №

протоколу про результати голосування перслп«і ься

Адміністрації Держприкордонслужби,

а

примірник №

2

залишаєп.ся

в

бюлетеня до дійсних, зазначснс питання вирішується конкурсною комісією

.

ІІІЛИХОМ

відкритого

голосування.

Такий

бюлетень

повинен

бут11

продемо11строван11іі членам конкурсної комісії та особам, присутнім піл час
підрахунку

I

І !аніонаJІl,ній академії Держприкордонслужби.

16. Документація. повязана , проведенням виборів, збєрігаггься в

олосін. І Іри ньому кожен член конкурсної комісії має прано
І Іаиіональні]!

особисто огляну 111 бюлстснь.
Після р(нк,1а;1е1111я бюистенів окреr-.10 за кожного кандидата, а також
окремо недійсних бюлетенів визначений конкурсною комісією член комісії
вголос підраховує кількість бюлетенів, поданих за кожного ·з кандидатів, а також
кількість нслійсиих бюлетенів.
І \а вимогу члена конкурсної комісії чи кандидата може бути проведено

академії

Держприкордонслужби

згідно

'!

ВІПІ!аЧеІІИМІ1

законо.швстном строками.
17. Якщо після голосування жодний
необхідної

.
.
КІЛЬКОСТІ

ГО]ІОСІ В,

наказом

'3

кандидатів на посаду не набрав
Голови

ДержприкордонсJІужGи

призиачається особа, яка тимчасово виконує обов'язки ректора І Іаціонаш.нс»
академії Держ11рикордонслужби.

повторний підрахунок бюлегенів, поданих за кожного ·з кандидатів, а також
бюлетенів, визнаних недійсними.
Рсзультаги підрахунку голосів огшюшуються головою пічииьпої комісії і
підлягають уключснню секретарем до протоколу голосування.

18. За пілсумками го.госуваиня голова конкурсної комісії письмово
жтстідас результаги проведеного конкурсу Голові Держприкордоислужби.
який вилає віюювідний наказ про призначенпя кандидата ректором Національної
академії Держ11рикор;1011служби.

І\

перевірка відповідності ІЮJtаних кандидатами документів. ВИ'3ІШЧе1111х у
19. Резу л ьгати виборі в оприmод11юютьо1 протягом :24 годин 111с;ш
складення

протоколу

про

рс1упьлпи

,·олосування

шляхом

ро·зм1щснш1

пункті 6 розділу І цих Вимог;
1~а;1а1111я вченій ралі Наніональної

академїі

Держприкордо11служ(111

від1ювідної інформації на інформаційних стендах у доступних лля ·шrаль1ю1·0

(факут,тсту) рскоменданій шодо можливості зайняття кандидатами вшш1111111х

огляду

посад науково-педагогічних працівників і·1 зазначенням строку.

місцях.

ролашованих

у

приміщеннях

І Jаціональної

академії

Лсржприкордонслужби. а також на офіційних всбсаі\тах Національної академії
Дсржприкордш1сJ1уж6и та Л;1мі11істрацїі Держпрнкордонслужби.

Ро·,гля;щється також питання дотримання кандидатом засад ак,щсмі•11111ї
доброчсс1юсті.

IV. Ор1·а11і·зш1ія проведення конкурсного відбору кандидатів на інші посади
академії
Національної
праЦІВІІІІКІВ
І іауково-і ІС)ЩІ'ОІ'і чн их

4. НаL1іональна академія Держприкордопслужби не пі3ніше 30 днін 11і;1 ;111111
видання 1шк,ну про проведення конкурсного відбору ро'Jміщує на офіціІ\1111,
всбсайтах Лдміністрацїі Держприкордонслуж6и

Дсрж11рикордо11сJ1ужби

га

нвшонаяьної аю1;1t•мі1

Дсржприкор;1онсJ1ужб11 оголошення про проведення конкурсного ві;1fі11ру 1111
Конкурсний відбір 11а посади 11ауково-11сдаr·(н·ічних працівників

l.

огоJюшусп,ся в 111кі строки:
11с 11і·111ішс ніж ·ш три місяці до ·шкінчсння строку иеребуваиня на цій посаді
війс1,ковослужбовця;
не пі·шішс ніж ·,а два місяці до ·шк111чсння строку контракту (строку дії
1ру;\Ово1·0 ;101овору) 11р,щів11ика, який займає цю посаду;

посаду

( посади)

науково-педагогічних

працівників.

Після

оприJІІІІ)\ІІl'І ІІІІІ

відомостей про проведення конкурсу на адреси керівників ор1а11і11,

ІНІІ

він1ювідно до статті 6 3акону України «Про Державну прикордонну с.11уж1'1у
України»

складають

структуру

Держприкордо11служби,

налсиишо І

інформаційні листи.
В інформаціііному листі надається перелік усіх вакантних иоспл,

І,01

1111 11111

планується нроводити конкурс щодо їх заміщення.

на вака11111у посаду - 11рtня1·ом тижня ·, дня утворення вакансії.

,,

2. Рішення про проведення конкурсного відбору в Наніональній акалсмії
)Lсрж11р11кордо1ю1ужби приймає рсю~р, про шо видасться вілиовідний наказ.

5. Строк 1ю;щ1111я кандидатами документів для участі в ко11кур,·1111му
ні_:1борі на Ш\1іщс11ня вакантної ппсали науково-11е;щ1·огічних праці1111111,і11
менше ніж місяць з

і\І-ІЯ

111·

опублікування оголошення про конкурс.

З. Для проведення конкурсного ві;1бору на 1аміщення вакантних 1юсан
наказом ректора Національної академії Дсрж11рикордонс:1ужби строком на од1111
навчальний рік призпачас.гься конкурсна комісія у складі голови, яким

с

перший
академії

На1Ііонш1ьної
ректора
проректор)
(11срший
1астуш1ик
Держприкордонслужби, заступник ректора (проректор)·, навчальної (наукової)
роботи.

секретаря.

членів

комісії.

а

також

представників

профспілкової органі·щції Державної прикорлончої служби України.
Головними завланнями конкурсної комісі) є:

Об'сдншюї

6.

Після

1ак1нчсння строку подання документів конкурсна но~н,'1•

нротягом 11'яти днів ви вчас документи. подані претендентами 11.1 y•i.1(· 11, ,
конкурсі, і вин~ачас від1ювіднісл, кандидатів нимогам ДJІЯ заміщеипя 11щ:щ11, 111
яку ОП)ЛОШеІЮ конкурс.
Резуиьтати роботи комісії оформлюються протоколом, який мпг мі1·11111
вмолшовш1і висновки про д<н1уск до участі в конкурсі або про відмову 1111011у1·1\:
шоло КОЖ!ЮГО 11рстс1111снп1.

15

16

Протокол засідання конкурсної комісії пілиисують усі 11р11сут11і •1J1c1111
конкурсної комісії.

Дсржприкордонслужби

комісія

111m1\0M

1111·м11111

посади складу Національної академії Держприкор11онсJІужtі11, 11І(і 1111111111111,11
ПІСЛЯ

затвердження

більшістю голосів присутніх. Рішення комісії є правомочним, якпю в ·1асі;1а1111і

'ІИННОСТІ

брало участь не менше як дві третини їі складу.

Держприкордонслужби,

7. Особа, яка полала документи на учасгь у конкурс,

1а умонлми,

допускається

не

ло

участ1

11

111,0~1у,

1Iро

що

повідомляється 1111с1,мо1ю.

ІХ

керівником

І І:щіона.111,1шї

111111)1<,'~

14. Конкурс унажаєгься таким, що не відбувся. як1110:

визначеними в пункті 6 розділу І цих Вимог, алс 1Iс ві111ю11і11ас вимогам
конкурсу,

конкурсна

голосування ухвалюг остаточні рішення стосовно прстсилеп І і11 1111 11111,111111

Рішення конкурсна комісгя приймає вгдкритим голосунпиним простою

оголошеного

(факультету)

піл час проведення конкурсу, у якому брали участь 111ш 11(\11 (11111,111
претендентів,

ГОЛОСІ!

розділилися порівну та після IIJ10BL')ll'IIIIII ІІІІІІІОІІІНІ!

1 олосування на цьому самому засіданні конкурсна комісія 11с 1ш 101111т1 11111 1·11мtt

Не допускається необгрунтована відмова в допуску 110 участі в конкурсі,

рсзультат;
жолнз ·1 осіб, які виявили бажапня взяти участь у конкурсі, ІІl' (іу.1111.110111,111

8.

Після

прийнятгя

конкурсною

комісією

ргшення

111щ10

допус ку

допугпсна;

претенценгів ;ю ко1Iкурсу їх канлилатури проходять процедуру 1I011срст11,010
обговорення на засіланнях кафедр.

не ІІОЩ\110 жо1111ої '!Ш/1111 111)1 час 111ювс11с11ш1 конкурсу ІІа 11щ·щ1у /ІІІ~ 1,11111
ислагогічиого шшніииикн або жо;11111іі ·111рстс1щс11ті11 пс пабр.ш (ііт,1111• 110110111111
голосів ирисугпіх члснін ко11курс11ої комісії;

9. Прегендецтп на вакантну посаду начальника факультету поисрелньо

псрсможця ко11курсу пг 11111/l!JIL'IIO ·1а 1к··1уJ11,1атам11 І олосунаип».

обговорюються на засіданні вченої ради факультету.

Рі111с1111>1

11ро

конкурсної ком і сії

ПІ

ІІL'ІІ11·111а•1L·1111н

псрсмо.кця

11р11іі~1ап1,с11

11:1

1:11·1 . ·111111

оформиює: І,СЯ 111ю1 ОКШІОМ.

І О. І Іретенденти на JміКантну посаду завідувача бібліотеки 11011срсл111,о
обговорюються 1ш загапьиих зборах персоналу структурного підрозділу.
15' Особи офі цсрського складу. о(іра11 і ·ia 1,011 курсом 11:t ІІіН'ІІІІІІ 11,1 І
11.

І Ірсгснленги

на

вакантну

посаду

начальника

докторантури.

ал'юнктури поперелньо обговорюються на засіданні вченої ради І Іаціонапьної

педагогічних

ІІІ''"'

працівників у І Іпц іональнііі ака;\L'Мії ) (L-p,111111111,11111111111· 11\ ,1,11~

11р1в11ачшот1,01 11а посади наказами по особовому складу.

академії Лержирикорлонслужби.

12. Висновки поперелнього 061 оворсння щодо претендента на вакані 11у

1:2,,

посаду нерсдаються до конкурсної комісії.

13. На підставі вивчення поданих претендентами докуменпн, 1mс1ю11к11з
попереднього

обговорення

ВЧСІЮІ

Директор Директорату безпеки
державного кордону та
міграційни х процесів МВС

ради

Національної

академп

О+ -

2020 року

М111.н.,111

Н:.111<1111~ h

