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Категорiя посади
державноi служби

Б

Посада Заступник начаJIьника вiддiлу з питань
лержавноТ ресстрацiТ юридичних осiб,
фiзичних-осiб" державний реестратор

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

Найменування саrrлостiйного структурного
I

пlдроздlлу'

Посада безпосереднього керiвника Начальник вiддiлу

Посада керiвника самостiйного
структурного пiдроздirry l

Посада особи, яка здiйснюе координацiю
дiяльностil

посАдовА

1. Загальна iнформацiя

2. Мета посади

Забезпечення реалiзацii державноi полiтики з питань державноi реестрацii юридичних
осiб, фiзичних осiб-пiдприемцiв в апаратi Голосiiвськоi районноi в MicTi Кисвi

ноi адмiнiстрацii, ii структурних пiдроздi

3. OcHoBHi посадовi обов'язки

1 планус роботу вiддiлу i забезпечус виконання поточних планiв його роботи;
2 Визначае завдання i розполiляе його мiж прачiвниками вiддiлу, аналiзуе результати

роботи i вживас заходи щодо пiдвищення ефективностi дiяльностi;
J Забезпечус опрацювання та пiдготовку документiв з питань вiднесених до

компетенцiТ вiддiлу;
4 Виконуе функцiональнi обов'язки державного ре€стратора.
5 Забезпечуе дотримання працiвниками вiддiлry

розпорядку, труловоi дисциплiни, правил та
пожежноi безпеки;

правил внутрiшнього службового
iнструкцiй по oxopoHi працi та
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звернень громадян,

звернень представникiв юриди"пr* о.iб, запитiв депутатiв киiвськоi MicbkoT ради та
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4.Права(крiмпередбаченихстаТ.rею7ЗаконУУкраiни''ПроДержавнУслУжбУ'')

5. Зовнiшня слуrкбова комунiкаuiя

одержуват"*у.ruго"леномузаконоfr 
йБЫпор"оy:Ц,:Йу11{|"'*ПiДРОЗДiЛiВ

районноiадмiнiстраuiТ,пiдприеУ.:u,УстаноВтаопга{l1uiйнезалежновiДформи
BлacнocTi, таiх посадових осiб iнформачiю, документи i матерiали, необхiднi для

виконання покладених нанього завдань, . : лI.пёплих питань cI 
, , -!-

за_rrучати оо ""*о"urr;;;;ч- 
робiт, pacTi у вивченнi окремих питань спецlаJllстlв,

фахiвчiв iнших структурних пiдроздiпi" рuИоrноТ ДеРЖаДМiНiСТРаЧii' ПiДПРИеМСТВ' УСТаНОВ

та органiзаuiй (за rrо.оджеп"ям з iх *,рi*,**и), представникiв громадських органlзацlи

(за згОЛОЮ), 
tiлами голосiiвськоi адмiнiстраuii, пiдПОРЯДКОВаНИМИ

Ёзаемодiяти зi структУРНИМИ ПlДРОЗД 
)вого самоврядування з питань, що

Бр.апiзаuiями, держu"""" органами та органами мlсц€

Ё}"#}Н:;fiХХН:"#}Х"*iстрачiТ брати участь у конфереlцiях, ceMiHapax, нарадах

та iнших заходах з питань державноili,",рuuir юридичних осб, фiзичних осiб -

пiдприсмцiв.
за доруrенням голови адмiнiстрацii предст""]11:::::iiВСЬКУ Pii:_1,1ryicTi КИеВi

державну адмlнlстрацiю в iнших ог,1"* лепжав11_1,:]у,, органах мlсцевого

саМоВряДУВання'пiдприемстВах,УстаноВахтаорганiзачiяхзпиТанЬ,ЩоналежатЬДойого
компетенц1l.
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7. Умови служби

,ЩеРжавний ресстратор мае власну печатку, опис якоi затверджусться MiHicTepcTBoM
юстицii УкраiЪи та несе вiдповiда_llьнiсть за ii 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.

Погоджено

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

Начальник вiддiлу управлiння
персонilлом
(посада керiвника служби
управлiння персонаlIом)

З посадовою iнструкцiею ознайомлений(на)
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Тетяна ГНАТIВСЬКА
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