
Додаток 1 
до наказу ДНДЕКЦ МВС  
від ___.02.2020 № ______ 

 

 
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр  

Міністерства внутрішніх справ України 
Адреса: вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170  

Офіційний вебсайт: dndekc.mvs.gov.ua 
Телефон: (044) 276-27-83 

 Адреса електронної пошти: dndekc@mvs.gov.ua 
 

Оголошення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад  
у Державному науково-дослідному експертно-криміналістичному центрі 

МВС України 
 

Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України від 26.11.2015 № 848-VIII 
«Про наукову і науково-технічну діяльність», постанови Кабінету Міністрів 
України від 23.05.2018 № 404 «Про затвердження Примірного положення про 
порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад 
державної наукової установи», Положення про проведення конкурсу на 
заміщення (комплектування) вакантних наукових посад у наукових установах, 
що належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, 
закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють 
підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної 
поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії 
України, затвердженого  наказом МВС від 11.03.2019 № 160, зареєстрованого в 
Міністерстві юстиції України 01.04.2019 за № 330/33301, ДНДЕКЦ МВС 
оголошує конкурс на заміщення вакантних наукових посад, а саме:  

заступника завідувача лабораторії навчальної та наукової роботи згідно з 
умовами проведення конкурсу; 

завідувача відділу навчальної та наукової діяльності лабораторії 
навчальної та наукової роботи згідно з умовами проведення конкурсу; 

завідувача сектору забезпечення роботи наукової ради відділу навчальної 
та наукової діяльності лабораторії навчальної та наукової роботи згідно з 
умовами проведення конкурсу; 

наукового співробітника відділу наукової організації редакційно-
видавничої та бібліотечної роботи згідно з умовами проведення конкурсу; 

молодшого наукового співробітника відділу навчальної та наукової 
діяльності лабораторії навчальної та наукової роботи згідно з умовами 
проведення конкурсу; 

молодшого наукового співробітника відділу наукової організації 
редакційно-видавничої та бібліотечної роботи лабораторії навчальної та 
наукової роботи згідно з умовами проведення конкурсу. 

Особи, які виявили бажання взяти участь у конкурсі, подають документи, 

які визначені розділом ІV Положення про проведення конкурсу на заміщення 

(комплектування)   вакантних    наукових   посад   у   наукових   установах,   що  
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належать до сфери управління Міністерства внутрішніх справ України, 

закладах вищої освіти із специфічними умовами навчання, які здійснюють 

підготовку кадрів для Міністерства внутрішніх справ України і Національної 

поліції України, та вищих військових навчальних закладах Національної гвардії 

України, затвердженого наказом МВС від 11.03.2019       № 160, а саме: 

письмову заяву на ім’я директора ДНДЕКЦ МВС про участь у конкурсі, 

написану власноруч; 

копію документа, що посвідчує особу; 

заповнений особовий листок з обліку кадрів (установленого зразка); 

автобіографію; 

копію трудової книжки (за наявності); 

копії документів про вищу освіту, підвищення кваліфікації, присудження 

наукового ступеня, присвоєння вченого звання (за наявності), військового 

квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

перелік наукових праць, опублікованих у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях; 

письмову згоду на обробку персональних даних. 

 

Кандидати, які працюють у ДНДЕКЦ МВС, подають лише заяву про 

участь у конкурсі. 

 

Копії документів мають бути належним чином засвідчені кандидатом. На 

копіях проставляється відмітка «Згідно з оригіналом», особистий підпис 

кандидата, його прізвище та ініціали, дата засвідчення копії. 

 

Особи, які бажають узяти участь у конкурсі, подають зазначені вище 

документи до 05 травня 2020 року, за адресою: вул. Велика Кільцева, 4,         

м. Київ, 03170.  

Дата, час і місце проведення конкурсу – 14 травня 2020 року о 10:00,      

вул. Велика Кільцева, 4, м. Київ, 03170.  

 

Контактна особа: провідний фахівець відділу кадрового менеджменту 

Усова Марія Володимирівна, тел. (044) 276-27-83, адреса електронної                

пошти: UsovaMV@dndekc.mvs.gov.ua. 

 

_________________________________________ 
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