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1. Загальна iнформацiя
Категорiя посади
державноi служби

в

Посада ,Щержавний реестратор

Найменування структурного пiдроздiлу' Вiддiл з питань державноi реестрацii
юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв

Найменування сzlмостiйного структурного
l

пlдроздlлу'

Посада безпосереднього керiвника Начальник вiддiлу

Посада керiвника самостiйного
структурного п iдроздi.гrу l

Посада особи, яка здiйсню€ координацiю
дiяльностi1

2. Мета посади

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

Забезпечення реалiзацiТ державноТ полiтики з питань державноТ реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв в апаратi ГолосiТвськоI районноi в MicTi Киевi

адмiнiстрацii, iT структурних пiдроздiлах

l Розглядае документи поданi заrIвниками особисто, поштовим вiдправленням, через

управлiння (Щентр) надання адмiнiстративних послуг, Порта-п електронних cepBiciB
з питань, порядок розгJu{ду яких врегульований Законом про державну ресстрацiю
та нормативно-правовими актами, виданими на його виконання (зокрема, Порядком
державноi реестрацiТ та Порядком надання вiдомостей з единого державного
реестру юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань

2 Проводить реестрачiйнi дii у сферi державноi реестрачii юридичних осiб та
фiзичних осiб - пiдприемцiв.

J

4 Формуе та веде ресстрацiйнi справи юридичних осiб та фiзичних осiб - пiдприемцiв



5 Оформлюе та видае витяги з €диного державного реестру юридичних осiб,

фiзичних осiб - пiдприемцiв та громадських формувань
6 Здiйснюе монiторинг реестрацiйних дiй, готуе та надае вiдповiдну аналiтичну

iнформацiю за дорученням начальника вiддiлу
7 Розглядае запити на публiчну iнформацiю, розгляд письмових звернень громадян,

звернень представникiв юридичних осiб, запитiв депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради та
народних депутатiв УкраiЪи з питань, що належать до компетенцiТ вiддiлу

8 Надае iнформацiю щодо змiн та доповнень до офiцiйного сайту Голосiiвськоi

районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii в частинi, що стосу€ться компетенцii
вiддiлУ.

Надавати начальнику вiддiлу пропозицii щодо вдоскон.rлення роботи вiддiлу,
повiдомляти начальника вiддiлу про Bci недолiки в дiяльностi вiддiлу, виявленi в

процесi виконання cBoix lrосадових обов'язкiв.
Представляти iнтереси вiддiлу в iнших органах державноi влади, органах мiсцевого
сЕlп,Iоврядування, iнших пiдприсмствах, установах i органiзацiях з питань державноi

реестрацii юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв.
Одержувати, у встановленому порядку, вiд посадових осiб iнших структурних
пiдроздiлiв адмiнiстрацii, органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та

органiзацiй, незаJIежно вiд форми власностi, iнформачiю, документи i матерiали, а вiд
мiсцевих органiв державноi статистики - безоплатно статистичнi данi, якi необхiднi для
виконання посадових обов'язкiв.
Користуватись, в установленому порядку, iнформацiйними базапrи органiв виконавчоi
влади.
Брати участь в навчшIьно-методичних ceMiHapax, якi стосуються дiяльностi вiддiлу та

пiдвищення квалiфiкацii державних службовцi

4. Права (KpiM передбачених статтею 7 Закону УкраТни "Про державну службу")

5. Зовнiшня службова комунiкацiя

,Щержавний реестратор у своiй роботi взаемодiе зi структурними пiдроздiлами
Голосiiвськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii на засадах дiлового
спiвробiтництва, спрямованого на успiшне вирiшення завдань, що вiдносяться до
компетенц11 вlддlл

б. Вимоги до компетентностi

Стресостiйкiсть, оперативнiсть, здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi;
вмiння фокусувати зусилля для досягнення результату дiяльностi; здатнiсть
концентруватись на детЕtлях, вмiння визначати прiоритети.

7. Умови служби

,Щержавний реестратор мае власну печатку, опис якоi затверджуеться MiHicTepcTBoM
юстицiТ УкраiЪи та несе вiдповiдальнiсть за iT використання та збереження.
За необхiдностi державний реестратор може бути вiдряджений у межах Украiни.

,Щержавному реестратору створюються умови для пiдвищення рiвня професiйноi
компетентностi шляхом професiйного навчання.
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