
 
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ 
 
 

Н А К А З 
 
13.06.2022                                                 м. Київ                                              №  55  .   
 
 
 
Про оголошення конкурсу на 
заміщення вакантної наукової 
посади у Державному науково-
дослідному інституті МВС 
України 

 
 
Відповідно до пункту 5 статті 6 Закону України «Про наукову і науково-

технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року № 848-VIII, постанови 
Кабінету Міністрів України від 23 травня 2018 року № 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 України 
від 11.03.2019 № 160 із змінами і доповненнями, внесеними наказом 
Міністерства внутрішніх справ України від 7 жовтня 2021 року № 744 
Положення про проведення конкурсу на заміщення (комплектування) 
вакантних наукових посад у Державному науково-дослідному інституті 
Міністерства внутрішніх справ України, затвердженого наказом ДНДІ від 
24.04.2019 № 58, з метою належної організації проведення конкурсу на 
заміщення вакантних наукових посад Інституту (далі – конкурс) 
 
Н А К А З У Ю: 
  

1. Оголосити конкурс на заміщення вакантної наукової посади Інституту, 
згідно з додатком 1 до цього наказу. 

2. Затвердити умови проведення конкурсу, згідно з додатками 2 до цього 
наказу. 
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3. Встановити термін подання документів для участі у конкурсі – 

один місяць з дня оприлюднення оголошення про його проведення на 
офіційному веб-сайті Інституту. 

4. Секторові кадрового забезпечення (Жеребчук С. К.) забезпечити 
реєстрацію документів для участі у конкурсі та їх своєчасне подання 
конкурсній комісії для подальшого опрацювання. 

5. Відділу науково-інформаційної та редакційно-видавничої діяльності 
(Лелет С. М.) забезпечити висвітлення оголошення про проведення конкурсу на 
офіційному веб-сайті Інституту. 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого заступника 
директора Інституту Криволапчука В. О. 

 
 
Директор                                                       Михайло ВЕРБЕНСЬКИЙ 
 


	МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
	ДЕРЖАВНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ
	Н А К А З



