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2) подає для затвердження керівництву Національної поліції України 
перспективні та поточні плани роботи УАПВ, затверджує плани роботи 
структурних підрозділів УАПВ;

3) на підставі та на виконання Конституції України та законів України, 
інших актів законодавства України в межах компетенції видає накази 
організаційно-розпорядчого характеру, дає доручення та приймає рішення, 
організовує і контролює їх виконання;

4) організовує в межах компетенції цільові перевірки службової 
діяльності підрозділів5 авіації та поліції на воді територіальних органів 
Національної поліції України, заслуховує зніти їх керівників з питань, що 
належать до компетенції УАПВ. Вкосить керівництву територіальних органів 
поліції пропозиції щодо проведення службових розслідувань стосовно 
працівників зазначених підрозділів, які допустили порушення службової 
дисципліни та законності;

5) за дорученням керівництва Національної поліції України представляє 
інтереси поліції у відносинах з органами державної влади, органами місцевого 
;сж0врядування та громадськими об’єднаннями з питань, що належать до 
компетенції УАПВ;

6) забезпечує в установленому порядку взаємодію УАПВ з іншими 
структурними підрозділами центрального органу управління поліції, 
територіальними (міжрегіональними) органами Національної поліції України, 
органами державної влади, громадськими об'єднаннями й організаціями, 
а також з правоохоронними органами іноземних держав, міжнародними 
організаціями і засобами масової інформації;

7) організовує в межах компетенції підготовку матеріалів до засідань 
колегій Міністерства внутрішніх справ України та Національної поліції 
України, нарад керівництва Національної поліції України з актуальних питань, 
що належать до компетенції УАПВ;

8) уносить пропозиції керівництву Національної поліції України щодо 
шзосконалеяня структури І змін штатної чисельності УАПВ. а тжчж пшрсицша 
ав^ції та аоліцИ ял коді теряторіадьпих органів Ноціоншт>^о{ лоАшї

розподіляє обов'язки між прзншшшши УАПВ црйенж’ иінгриль за їх 
.зккаааїшш:
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11) уносить у визначеному порядку керівництву Національної поліції 
України пропозиції щодо відрядження працівників УАПВ, установлення 
працівникам УАПВ посадових окладів, надбавок та інших виплат, 
передбачених законодавством України;

12) затверджує графіки відпусток і чергувань у вихідні, святкові та 
неробочі дні працівників УАПВ;

13) організовує у визначеному порядку атестацію поліцейських та 
оцінювання службової діяльності державних службовців УАПВ; уносить 
керівництву Національної поліції України пропозиції щодо присвоєння 
спеціальних звань поліцейським та рангів державним службовцям УАПВ;

14) уносить керівництву Національної поліції України пропозиції щодо 
заохочення працівників УАПВ, а також щодо притягнення їх до дисциплінарної 
відповідальності;

15) уживає заходів щодо забезпечення безпеки, збереження життя і 
здоров'я працівників УАПВ під нас виконання ними службових обов'язків;

16) організовує та контролює в УАПВ роботу зі зверненнями громадян, 
депутатськими зверненнями та запитами народних депутатів України, запитами 
на інформацію, здійснює особистий прийом громадян;

17) контролює стан діловодства в УАПВ, у визначеному порядку вживає 
заходів з питань матеріально-технічного, фінансового та іншого забезпечення 
діяльності УАПВ;

18) сприяє в межах своїх повноважень забезпеченню реалізації єдиної 
державної політики, спрямованої на досягнення рівних прав та можливостей 
жінок і чоловіків;

19) дотримується в межах компетенції принципу забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків у своїй діяльності;

20) забезпечує в межах компетенції виконання нормативно-правових 
актів з питань дотримання- рівних прав та можливостей жінок- і чолові кін, 
запобітшиш та протидії дискримінації за ознакою статі та єекеузльки^ 
домаганням;

21) забезпечує збереження, гнгьовє використання 
нематеріальних акшзів» ще передані ч користування або ня вілиаджсіьте 
зберігай чю ярдашшюім УАЛВ,


