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Категорiя посади
державноТ служби

Б

Посада на.rал"нrк вiддiлу з питань державнот
peccTpauii юридичних осiб, фiзичних-осiб,
державний реестратор

Нйме"у"анн" сrруктурного пiдроздiлу' Бiддiл з питань державноТ peecTpauiT

юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв

Найменування самостiйного структурного
l

пlдроздlлу

Посада безпосереднього керiвника Керiвник апарату

Посада керiвника самостiйного
.rрупrур"Ъго пiдрозлiлry 
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Посuда особи, яка здiйснюе координацiю
. .l

дlяльностr

2. Мета посади

державноi адмiнiстрацii, п структурн

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

вoдiяльнiстювiддiлyiвiдпoвiДaсзa.Bикoнaння
Irокладених на вiддiл завдань, сприя€ створенню нчtлежних умов працi у вiддiлi,

сприятливий iзацiйний та психологiчний клiмат

Бдi"ч i з"без"ечус виконання поточних планiв його
-'-----J-г- J , , , , _

визначас завдання i розполiляе його мiж прачiвниками вiддiлу, контролюс термlни

виконання завдань, аналiзус результати роботи i вживае заходи щодо пiдвищення



вiддiлу
5 Звiтуе перед головою райдержадмiнiстрацii та керiвником апарату про виконання

покладених на вiддiл завдань
6 Виконуе функцiональнi обов'язки державного реестратора
7 Вiзус документи в межах компетенцii вiддiлу
8 Розглядае звернення громадян, пiдприемств, установ та органiзацiй, посадових осiб,

запити та звернення народних депугатiв
9 Забезпечуе дотримання працiвникt}ми вiддirry

розпорядку, труловоi дисциплiни, правил та
пожежноi безпеки

правил внутрiшнього службового
iнструкцiй по oxopoHi працi та

l0 Подас керiвниковi апарату Голосiiвськоi адмiнiстрацii пропозицii щодо заохочення
та притягнення до дисциплiнарноi вiдповiда_пьностi працiвникiв вiддiлу

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

Одержувати в установленому законодавством порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв
районноI адмiнiстрацiТ, пiдприомств, установ та органiзацiй незалежно вiд форми
власностi, та ix посадових осiб iнформацiю, документи i матерiали, необхiднi для
виконання покJIадених на нього завдань.
Взасмодiяти зi структурними пiдроздiлами Голосiiвськоi адмiнiстрацiТ, пiдпорядкованими
органiзацiями, державними органами та органаN,Iи мiсцевого сЕIмоврядування з питань, що
належать до його компетенцiТ
Залучати до виконання окремих робiт, pacTi у вивченнi окремих питань спецiалiстiв,
фахiвцiв iнших структурних пiдроздiлiв районноi держадмiнiстрацii, пiдприемств, установ
та органiзацiй (за погодженням з iх керiвника:rли), представникiв громадських органiзацiй
(за згодою),
Вносити в установленому порядку пропозицiТ щодо удосконалення роботи адмiнiстрацii з

питань, що належать до повноважень вiддiлу.
Скликати в установленому порядку наради, проводити семiнари та конференцii з питань,
що наJIежать компетенцii вiддiлу.
За дорученням голови адмiнiстрацii представляти Голосiiвську районну в MicTi Киевi
державну адмiнiстрацiю в iнших органах державноТ влади, органах мiсцевого
самоврядування, пiдприсмствах, установах та органiзацiях з питань, що нaлежать до його
компетенцii

5. Зовнiшня службова комунiкацiя

У процесi виконання покладених на вiддiл завдань взасмодiе iз
пiдроздiлами Голосiiвськоi адмiнiстрацii, територiа;rьними органами
вiдомств з питань, що стосуються дiяльностi Голосiiвськоi районноi

BHol адмlнlстрацll

структурними
MiHicTepcTB i
в MicTi Киевi

6. Вимоги до компетентностi

Аналiтичнi здiбностi, вмiння визначати прiоритети, навички управлiння, навички
контролю, лiдерськi якостi, вмiння розподiляти роботу, стресостiйкiсть, оперативнiсть,
здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi.
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7. Умови служби

Начальник вiддiлу, державний реестратор ма€ власну печатку, опис якоi затверджу€ться
MiHicTepcTBoM юстицiТ Украiни та несе вiдповiда.пьнiсть за iT використання та збереження.
За необхiдностi державний реестратор може бути вiлряджений у межах УкраiЪи.

Погоджено

Нача_пьник вiддiлу управлiння
персоналом
(посада керiвника сrryжби

управлiння персоналом)

З посадовою iнструкцiсю ознайомлений(на)

-r2({ l:| д/f
(пiдпис) (лата)

Тетяна ГНАТIВСЬКА щ/il /9
(пiдпис) (iм'я та прiзвище) (дата)

Лариса IВАНИШИНА
(iм'я та прiзвище)


