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Софiя ДУНА€ВСЬКА
(iм'я та прiзвище)
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посАдовА

2. Мета посади

Забезпечення реалiзацiТ завдань, визначених Законом УкраiЪи кПро державну
реестрацiю юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв та громадських формувань)),
Положенням про вiддiл та цiсю посадовою iнструкцiсю

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

районноi ylrricTi

1. Загальна iнформацiя
Категорiя посади
державноi служби

в

Посада головний спецiалiст

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

Найменування самостiйного структурного
I

пlдроздlлу'

Посада безпосереднього керiвника Начальник вiддiлу

Посада керiвника самостiйного
структурного пiдроздirry l

Посада особи, яка здiйснюс координацiю. .|
дlяльност1'

1 Ресстрацiя кореспонденцiТ, що надiйшла безпосередньо до вiддiлу
2 Передача на вiдправку вихiдноi кореспонденцii до вiддiлу органiзацii дiловодства та

контролю, складання peccTpiB поштових вiдправлень вiддiлу
J Вiдповiдно до резолюцii нача;lьника вiддiлу передае документи на виконання

спiвробiтникам вiддiлу
4 Органiзацiя збереження фонду документацiйного вiддiлу та користування ним
5 Участь у розробленнi номенклатури справ, перевiряе правильнiсть формування та

оформлення справ пiд час ix передавання до apxiBy.
6 Забезпечення формування номенклатурних справ
7 Надання документiв з ресстрацiйних справ за ухвалою слiдчого суддi, суду про



тимчасовий доступ та на пiдставi рiшення суду про витребування документiв.
Здiйснюс виготовлення копiй та формування реестрацiйноi справи.

8 Розгляд запитiв на публiчну iнформацiю, розгляд письмових звернень громадян,
звернень представникiв юридичних осiб, запитiв депутатiв Киiвськоi MicbKoi ради та
народних депутатiв Украiни з питань, що належать до компетенцii вiддiлу

Вносити начальнику вiддiлу пропозицii щодо вдосконЕшення роботи вiддiлу, повiдомляти
начаJIьнику вiддiлу про Bci недолiки в дiяльностi вiддiлу, виявленi в процесi виконання
cBoiх посадових обов'язкiв.
Представляти iнтереси вiддiлу в iнших органах державноi влади, органах мiсцевого
сЕlмоврядування, iнших пiдприемствах, установах i органiзацiях з питань державноТ

реестрацii юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприемцiв.
Одержувати у встановленому порядку вiд iнших структурних пiдроздiлiв адмiнiстрацii,
органiв мiсцевого самоврядування, пiдприемств, установ та органiзацiй незалежно вiд
форми власностi та ix посадових осiб iнформацiТ, документiв i матерiалiв, а вiд мiсцевих
органiв державноi статистики - безоплатно статистичних даних, якi необхiднi для
виконання посадових обов'язкiв.
Користуватися в установленому порядку iнформацiйними базами органiв виконавчоi
влади.
Брати участь в навчЕlльно-методичних ceMiHapax, що стосусться дiяльностi вiддiлу та

пiдвищення квалiфiкацii державних цiв.

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

5. Зовнiшня службова комунiкацiя

Головний спецiалiст у своiй роботi взаемодiе зi структурними пiдроздiлами Голосiiвськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ на засадах дiлового спiвробiтництва,
спрямованого на успiшне вирiшення завдань, що вiдносяться до компетенцii вiддiлу

6. Вимоги до компетентностi

Стiйкiсть, оперативнiсть, здатнiсть до чiткого бачення результату дiяльностi; вмiння
фокусувати зусилля для досягнення результату дiяльностi; здатнiсть концентруватись на
детt}лях, вмiння визначати прiоритети.

7. Умови служби

За необхiдностi головний спецiалiст може бути вiдряджений у межах УкраiЪи. Головному
спецiалiсту створюються умови для пiдвищення рiвня професiйноi компетентностi
шляхом професiйного навччlння.

Погоджено

Начшlьник вiддiлу з питань державноi
реестрацii юридичних осiб. фiзичних
осiб-пiдприемцiв
(посада безпосереднього керiвника)3
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