
 

 

 

 

 

Положення 

про відділ кадрового забезпечення  

Одеського державного університету внутрішніх справ 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права та 

відповідальність працівників відділу кадрового забезпечення Одеського 

державного університету внутрішніх справ, а також їх взаємовідносини з 

іншими структурними підрозділами університету. 

1.2. Відділ кадрового забезпечення Одеського державного університету 

внутрішніх справ є самостійним структурним підрозділом, до складу якого 

входять: відділення роботи з постійним складом, відділення роботи з 

перемінним складом, група професійної підготовки, відділення моніторингу, 

відділення соціально-гуманітарної роботи, відділення психологічного 

забезпечення. Відділ кадрового забезпечення створюється і ліквідується 

наказом МВС за поданням ректора університету. 

1.3. Відділ кадрового забезпечення підпорядкований проректору 

державного університету. 

1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції, функціональні 

обов'язки працівників відділу кадрового забезпечення затверджуються 

ректором університету в установленому порядку. 

1.5. Відділ кадрового забезпечення у своїй діяльності керується: 

Конституцією (України, Кодексом законів про працю України, Законами 

України "Про Національну поліцію", "Про освіту", "Про вищу освіту", 

рішеннями колегії, наказами та іншими нормативно-правовими актами 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Одеського державного 
університету внутрішніх справ 
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Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, 

що регламентують функціонування навчальних закладів, наказами, 

дорученнями ректора університету, цим Положенням та іншими 

законодавчими актами, що регламентують діяльність кадрового 

забезпечення. 

1.6. Відділ кадрового забезпечення очолює начальник відділу кадрового 

забезпечення. 

1.7. На період відсутності начальника відділу кадрового забезпечення 

(відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки виконує заступник 

начальника відділу. 

1.8. Усі працівники відділу кадрового забезпечення призначаються на 

посаду і звільняються з посади наказом ректором університету в порядку, 

передбаченому чинним законодавством та нормативно-правовими актами 

МВС України. 

1.9. Відділ кадрового забезпечення організує свою роботу на основі 

одноособовості з установленням персональної відповідальності посадових 

осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними 

певних завдань і функцій. Одноособовість поєднується з колегіальним 

обговоренням питань, що входять до компетенції служби. 

1.10. Відділ кадрового забезпечення має гербову печатку із зазначенням: 

назви університету, круглі печатки для довідок, із зазначенням своєї назви та 

назви університету, а також штампи, необхідні для належної діяльності 

підрозділу. 

1.11. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником 

відділу кадрового забезпечення та вносяться наказом ректора університету, 

після відповідного узгодження із проректором державного університету. 

 

 

 

 



2. Завдання.  

Основними завданнями відділу кадрового забезпечення є: 

2.1. Здійснення заходів щодо добору та розстановки особового складу, 

вивчення відповідності їхніх ділових і моральних якостей у роботі за 

професією та посадою. 

2.2. Організація службової підготовки з атестованим складом: первинна 

професійна підготовка, спеціалізація, перепідготовка, підвищення 

кваліфікації, стажування. 

2.3. Організація підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічного складу. 

2.4. Забезпечення прав, пільг і соціальних гарантій особового складу 

університету. 

 

 3. Функції. 

 З метою виконання покладених на нього завдань відділ кадрового 

забезпечення: 

3.1. Бере участь у роботі з прогнозування і визначення потреби в 

працівниках на основі планів економічного і соціального розвитку 

університету. 

3.2. Складає за участю інших підрозділів поточні (річні) та перспективні 

плани комплектування університету особовим складом із урахуванням 

перспектив його розвитку. 

3.3. Готує проекти наказів університету з питань призначення на посади, 

переміщення по службі, звільнення працівників постійного та перемінного 

складу, надання їм відпусток відповідно до чинного законодавства, 

інструкцій положень та інше. 

3.4. Забезпечує приймання на роботу молодих спеціалістів, розподіл за 

підрозділами університету з урахуванням їхньої спеціальності. 

3.5. Забезпечує керівництво університету відомостями про виникнення 

змін у якісному складі кадрів, а також даними на осіб атестованого складу, 



фахівців, службовців і робітників, необхідних для правильного вирішення 

питання їх службового використання. 

3.6. Складає щорічні плани підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників і забезпечує разом з іншими структурними 

підрозділами їх реалізацію. 

3.7. Співпрацює з іншими підприємствами, центрами зайнятості, 

кадровими агентствами, навчальними закладами з метою вирішення питань 

добору та навчання персоналу. 

3.8. У межах своєї компетенції вирішує питання забезпечення додержання 

працівниками трудової та службової дисципліни, правил внутрішнього 

розпорядку, оформляє документи, пов'язані з проведенням  службового 

розслідування та застосуванням заходів дисциплінарного впливу, відповідно 

до вимог Кодексу законів про працю України та наказів МВС України. 

3.9. Оформлює подання до присвоєння спеціальних звань поліції. 

3.10. Бере участь у розробленні структури університету та штатного 

розпису. 

3.11. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та 

нагородження працівників, веде облік заохочень і стягнень працівників 

постійного і перемінного складу, листків непрацездатності. 

3.12. Обчислює вислугу років для виплати надбавки за вислугу років та 

визначення тривалості чергової відпустки особам постійного складу, для 

призначення пенсії при звільнені у запас або у відставку, забезпечує надання 

відпусток відповідної тривалості, складає графіки відпусток працівників 

університету та веде їх облік. 

3.13. Оформлює зняття осіб постійного та перемінного складу з 

військового обліку. Здійснює облік військовозобов’язаних  бронювання 

військовозобов'язаних в університеті. 

3.14. Складає за встановленими строками звіти, відповідно до вимог 

Департаменту персоналу, організації освітньої та наукової діяльності. 



3.15. Здійснює роботу, пов'язану з оформленням і веденням особових 

справ на осіб молодшого та середнього складу поліції, а також 

вільнонайманого складу, заповненням, обліком і зберіганням трудових 

книжок працівників. 

3.16. Оформляє та в установленому порядку подає до пенсійного фонду 

документи для призначення пенсій працівникам. 

3.17. Здійснює одержання, виготовлення, зберігання, облік, виписку і 

видачу службових посвідчень та їх знищення. 

3.18. Розглядає пропозиції та скарги працівників, надає роз'яснення, веде 

прийом працівників з питань, що належать до компетенції відділу кадрового 

забезпечення. 

3.19. Систематично проводить роз'яснювальну роботу, пов'язану із 

застосуванням законодавства про працю та внутрішніх організаційно-

нормативних документів. 

3.20. Здійснює систематичні заходи професійної орієнтації населення 

щодо набуття професії працівників поліції та відбір кандидатів на навчання 

до вищих навчальних закладів із специфічними умовами навчання. 

 

Відділ кадрового забезпечення складається з: 

Відділення роботи з постійним складом: 

  1. Забезпечує оформлення у встановленому порядку матеріалів для 

формування особових справ на осіб, які приймаються на службу і роботу до 

університету. 

  2. Оформлює необхідні матеріали на переміщення, відрядження і 

звільнення постійного складу, підготовку пенсійних матеріалів і передачу їх 

до ДП МВС України. 

  3. Оформлює подання до присвоєння первинних та чергових спеціальних 

звань поліції. 

  4. Забезпечує ведення журналу обліку видачі довідок постійному складу 

університету та направлень для проходження медичного обстеження. 



  5. Готує матеріали для розгляду комісії по визначенню стажу служби для 

виплати відсоткової надбавки за вислугу років постійному атестованому 

складу та стажу роботи для виплати відсоткової надбавки за безперервну та 

науково-педагогічну роботу постійному вільнонайманому складу. 

 6. Здійснює наповнення автоматизованої інтегрованої системи обліку та 

руху персоналу апарату МВС ( програмне забезпечення «Кадри МІА»). 

 7. Здійснює одержання, виготовлення, зберігання, облік, виписку і видачу 

службових посвідчень поліцейського постійному і перемінному складу 

університету, ведення відповідного журналу обліку, складає акти про їх 

списання та знищення. 

8. Готує проекти наказів по особовому складу, а саме: складання, 

друкування, візування і передачу начальнику відділу кадрового забезпечення 

для доповіді ректору університету. 

9.   Веде облік постійного складу університету. 

10. Готує проекти наказів щодо оголошення конкурсу на заміщення 

вакантних посад науково-педагогічного складу, списки осіб, яких було 

допущено до участі у конкурсі, протоколи засідання конкурсної комісії. 

 

Відділення роботи з перемінним складом: 

1. У складі приймальної комісії здійснює прийом, перевірку, необхідне 

доопрацювання ї зберігання особових справ абітурієнтів, а потім 

зарахованого на навчання перемінного складу університету. 

2. Готує проекти наказів університету по особовому складу про 

зарахування, відрахування та поновлення на навчання перемінного складу та 

інше. 

3. Разом з керівництвом факультетів готує характеристики, оформлює 

необхідні документи випускникам університету. 

4. Готує довідки про період навчання в університеті та забезпечує ведення 

журналу їх обліку. 

5. Веде облік курсантів, слухачів та ад’юнктів університету. 



6. Веде облік студентів та встановлену документацію щодо них; 

 

Відділення соціально-гуманітарної роботи: 

1. Організує соціально-гуманітарну роботу серед перемінного і постійного 

складу та надає необхідну методичну та практичну допомогу з цих питань 

керівникам структурних підрозділів. 

2. Сприяє покращенню культурно-масової і спортивно-оздоровчої роботи. 

З цією метою співпрацює з відділенням зв'язків з громадськістю. 

3. Контролює проведення керівниками структурних підрозділів 

університету індивідуальної роботи з підлеглими. 

4. Залучає до соціально-гуманітарної роботи Раду ветеранів університету, 

курсантсько-студентське самоврядування та інші громадські формування, 

використовує лекційну роботу, наочне оформлення музею, гуртожитку, 

службових приміщень, проведення різних ритуалів, самодіяльну творчість та 

інше. 

 

Відділення психологічного забезпечення: 

1. Проводить психологічне супроводження роботи з постійним та 

перемінним складом університету. 

2. Забезпечує психолого-педагогічне супроводження навчально-виховного 

процесу в університеті. 

3. Проводить вибір стратегії і тактики психологічного впливу в ході 

навчально-виховного процесу, визначення психологічних завдань та 

відповідних методів, прийомів і засобів щодо формування професійно 

важливих якостей у курсантів, слухачів. 

4. Впроваджує в діяльність командно-адміністративного та науково-

педагогічного складу університету новітніх психолого-педагогічних 

технологій навчально-виховного процесу, формування у них умінь її навичок 

упереджувального управління та кадрового менеджменту. 



5. Визначає психологічні передумови успішності, забезпечення 

диференційованого підходу до курсантів, слухачів з різними рівнями 

навчальних досягнень у навчально-виховному процесі та корегування зусиль 

науково-педагогічного складу університету у напряму поєднання навчання та 

виховання. 

6. Сприяє професійній самоідентифікації та соціально-психологічній 

адаптованості курсантів, слухачів до умов навчання в університеті. 

7. Забезпечує психологічну підготовленість курсантів, слухачів до 

майбутньої професійної діяльності, формування в них психоемоційної 

стійкості до можливих фізичних і психологічних перевантажень у критичних, 

екстремальних ситуаціях та в складних умовах оперативно-службової 

діяльності. 

8. Впроваджує сучасні тренінгові технології у навчально-виховний процес. 

 

Відділення моніторингу. 

Здійснює свою діяльність у складі відділу кадрового забезпечення ОДУВС 

за окремим положенням. 

 

Група професійної підготовки: 

1. Організовує проведення професійного навчання та занять в системі 

службової підготовки з поліцейськими університету. 

2. Готує проекти наказів ректора університету про організацію службової 

підготовки, проводить інструктивні наради, надає керівникам учбових груп 

необхідну документацію зі службової підготовки, методичну та практичну 

допомогу. 

3. Веде планування, облік, та звітність у системі службової підготовки. 

4. Своєчасно готує місце для проведення занять, технічні та наочні засоби 

навчання. 

5. Завчасно готує методичне забезпечення занять (залежно від виду 

запланованого заняття). 



6. Організовує контроль за проведенням занять зі службової підготовки, 

складає довідки та доповідає керівництву відділу кадрового забезпечення. 

Права. 

 

Відділ кадрового забезпечення має право: 

 

1. Контролювати та перевіряти стан дотримання законності та дисципліни, 

вимог антикорупційного законодавства України в системі ОДУВС. 

2. Здійснювати перевірки за фактами скоєння особовим складом 

дисциплінарних проступків, порушень чинного законодавства. 

3. У межах компетенції, відповідно до законодавства України вносити 

передбаченому чинним законодавством та нормативно-правовими актами 

МВС України. 

4. Відділ кадрового забезпечення організує свою роботу на основі 

одноособовості з установленням персональної відповідальності посадових 

осіб відділу за стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними 

певних завдань і функцій. Одноособовість поєднується з колегіальним 

обговоренням питань, що входять до компетенції служби. 

5. Відділ кадрового забезпечення має гербову печатку із зазначенням назви 

університету, круглі печатки для довідок та відряджень, із зазначенням своєї 

назви та назви університету, а також штампи, необхідні для належної 

діяльності підрозділу. 

6. Зміни й доповнення до цього Положення розробляються начальником 

відділу кадрового забезпечення та вносяться наказом ректора університету, 

після відповідного узгодження із проректором державного університету. 

 

Відповідальність. 

Працівники відділу кадрового забезпечення несуть персональну 

відповідальність за: 

1. Невчасне ї неналежне виконання покладених на них завдань і функцій. 



2. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на працівників відділу кадрового забезпечення. 

3. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з 

питань, що належать до компетенції відділу кадрового забезпечення. 

 

Взаємодія з іншими підрозділами. 

Відділ кадрового забезпечення взаємодіє: 

1. З іншими структурними підрозділами університету з питань: 

1.1. Отримання: 

- рапортів та заяв особового складу; 

- пропозицій щодо заохочення особового складу: 

- матеріалів щодо застосування до особового складу заходів 

дисциплінарного впливу за порушення трудової дисципліни та правил 

внутрішнього розпорядку дня; 

- пропозиції щодо графіка відпусток та конкретних дат надання відпусток 

працівникам відповідно до затвердженого графіка 

1.2. Надання: 

- копій наказів по особовому складу та університету: 

- затвердженого графіка відпусток; 

- виписок з плану підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників. 

2. З відділом фінансового забезпечення та бухгалтерського обліку з питань: 

2.1. Отримання: 

- довідок про заробітну плату для оформлення пенсійних справ: 

- відомостей для складання та видачі довідок працівникам на їхню вимогу 

про роботу в університеті, займану посаду і розмір заробітної плати.  

2.2. Надання: 

- для візування наказів про прийняття, переведення, звільнення, надання 

відпусток та заохочення працівників; 



для візування проектів наказів про прийняття, переведення та звільнення 

матеріально відповідальних осіб; 

- для візування проектів наказів про відрядження та стягнення: 

- графіку відпусток; 

- листків тимчасової непрацездатності до оплати. 

3. З відділом юридичного забезпечення з питань: 

3.1. Отримання: 

- інформації про зміни в трудовому законодавстві, законодавстві про 

соціальне забезпечення, інших нормативно-правових актах; 

- роз'яснень щодо чинного законодавства й порядку його застосування. 

3.2. Надання: 

- заявок на пошук необхідних нормативно-правових актів; 

- наказів для візування. 

     

Антикорупційні застереження. 

        1. Співробітники Відділу повністю дотримуються основних принципів 

запобігання корупції, забезпечують регулярну оцінку корупційних ризиків у 

своїй діяльності, здійснюють відповідні заходи щодо упередження та 

врегулювання конфлікту інтересів та корупційних дій, що можуть виникнути 

при виконанні ними своїх обов’язків. 

     2. Кожен співробітник Відділу зобов’язаний виконувати вимоги Закону 

України «Про запобігання корупції». 

      3. Співробітникам Відділу суворо забороняється прямо чи 

опосередковано використовувати надані їм службові повноваження чи 

пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або 

прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для 

себе чи інших осіб або давати обіцянки/пропозиції чи неправомірну вигоду 

особі, зазначеній у частині першій статті 3 Закону України «Про запобігання 

корупції», або на її вимогу іншим фізичним чи юридичним особам з метою 

схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових 



повноважень чи пов’язаних з ними можливостей. 

        4. За вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень 

співробітники Відділу можуть притягатися до кримінальної, 

адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності у 

встановленому законом порядку 

 

Начальник відділу кадрового  
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