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КАМ, ЯНКА-БУЗЬКА РМОННА ШРЖАВFIА АД4IНIСТРАrЦЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька N, 6? -2аа///ry?/2

Про оzолол|lення Koиt{ypcy на
зайняmmя посаdu depHcaBHozo

ре€сmраmора вiddiлу наdання
айwiнiсmраmuвнлм nocJ.yz районноi
d ер нсав н ot adMiHicmp а цii

+

Вiдповiдно до ст.ст. \9-25 Закону УкраiЪи uПро державну службу)r,
постанови Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.0З.20lб }lЪ246 <Про затвердження
Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. Оголосити конкурс на зайняття посади державного реестраТора
вiддiлу надання адмiнiстративних послуг Кам'янка-БузькоТ районноi державноТ
адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити умови проведенЕя конкурсу на зайняття посади категорiТ
(В) державного реестратора вiддiлу наданнrI адмiнiстративних ПОСлУГ

Кам'янка-Бузькоi районноТ державноi адмiнiстрацii, що додаються.

З. Сектору роботи з персон€шом апарату районноТ державноТ
адмiнiстрацiТ (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйнОМУ Веб-

сайтi районноТ державноi адмiнiстрацiТ та передачу у МiжрегiонаlrъНе

управлiння Нацдержслужб:и У Лъвiвськiй та Закарпатськiй областях даног0

розпорядження та умов проведення конкурсу.

4. Кон ням розпорядження зztлишаю за собою.

Голова В.I.Кирлtлвч
ffif ,{ lпlпl \g



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженням голови

районноТ державноi адмiнiстрацiТ
2017 року

умови
проведення конкурсу на зайняття посади категорiI <<В> -

державного ре€стратора вiддiлу надання адмiнiстративних послуг

- перевiряс документи на наявнiотЫ
гiдстав для зупинення розгJIялу заяви проi

lержавну реестрацiю шрав та ix обтяжень.|

упиненrul державноТ ресстрацiТ прав.
iдмови в державнiй реестрацii прав та
риймас вiдповiднi рiшення;

- пiд час проведеншI державноТ peecTpauil:]
l

р&в, що виникJIи в установленомц
аконодавством порядку до l сiчня 2013l

оку, запитуе вiд органiв влади.
iдприемств, установ та органiзацiй, якi
iдповiдно до законодавства проводили
lформлення таlабо ресстрацiю прав,

нформацiю (довiдки, копiТ документiв

ваними речовими правами Hq

майно та ik обтiженнями;

), необхiдну для такоТ реестрацii, у разii
THocTi достугIу до uiдrrо"iд"r"]

нформацiйних систем, документiв таlабо у
i, якщо вiдповiднi доlсупленти не булц

оданi з€uIвником;

- пiд час проведеЕIuI державноi ресстраuii1

- встановлю€ вiдповiднiсть зiulвлени

рав i поданих документiв вимогам]
l

аконодавства, а також вiдсутнiстьl

уперечностей мiж зzulвленими та вже

вiдкривае таJабо закривае роздlли ui

жавному peecTpi прав, вносить до нього

Кам' я н ка-Бузькоi районноi державноi адмiнiст,рацii

Загальнi умови
Bi обов'язки

i права на не е маиLtс)

l

.Щержавного земельного кадастру
безпосереднього доступу до нього у
, встановленому Кабiнетом
iB Украiни;



эржавноi ресстрацiТ прав; 
i

l

- виготовля€ електроннi копiТ документiв
r розмiщус ix у реестрацiйнiй справi q

, ,:_v_ l_ л-__ _: -- *:_*лл: ллл-:-:lпекгроннiй формi у вiдповiдному розлiлi]
[ержавного реестру прав (у разi якlчо TaKi|

опii не були виготовленi пiд час прийняття]
oKyMeHTiB за з€uIвами у сферi лержавноi]

Тх обтяження, npo об'с*rи та суб'екгiв,l
прав;

- присвоюе за допомогою ,.Щержавного
прав ресстрацiйний номер об'скry

ерухомого майна пiд час проведення

1

:оi пер'евiрки; 
i

iT прав);

- формуе документи за резулБ
зtulв у сферi державноi ресстрацt

формуе та веде реестрацiйнi iправи
iй формi.

начоннrI безстрокове

iK документiв, необхiдних для iдповiдно до cTaTTi 25 Закону Украiни в

acTi в KoHKypci, та строк ix подання |0.12.2015 J\Ъ889-VIII <Про державн
.Uy,)) la rrUрплкJ/ rrр\Jlrчлwпи l\vrri\JyvJi

зайняття посад державноТ служби.1

вердженого tIостановою Кабiчеryl
iHicTpiB Украiни вiд 25.03.20|6 Nч246,]

;оба, яка бажае взяти участь у KoHKypci.

)дас до конкурсноi KoMicii TaKi документи: 
I

1) копiю паспорта |ромадянина УкраТни; 
l

) письмову з€uIву про участь у KoнKypct tзi

zвначеннrlм ocнoBнir* пlor"uiB до зайняття|

державноТ служби, до якоТ додасться]
:-___:-v- rл__-:. l

юме у довiльнiй формi;

) письмову з.uIву, в якiй повiдомляе, цо д9l

еi не застосовуюiься заборони, визначенi]
i

стиною третьою або четвертою cTaTTi l]

кону УкраIни <Про очищенtul влади>, та]

адае згоду 
"u.rро*Ъдженнrl 

перевiрки,u 
"u]

прилюднешш вiдомостей стосовЕо ч,,]
iдповiдно до зазначеного Закону або копiюl

l

овiдки встановленоi форми про результатиl
_ __т _л-.лл!_..,..

вий оклад - 3200,00 грн., надбавка
ислугу poKiB, надбавка за ранг державн

мови оплати прац1

нформацiя lrро cTpoKoBicTb чи
KoBicTb призначеннJI на посаду

копiю копii) д мента нтlв



BiTy;

) заповнену особову картку встановлено
)

) декларацiю особи, уповноваженоТ
иконання функцiй держави або мiоцеr

няэ за минулий piK

леного

{о1 на
цевого

нформацii про проведен}uI конкурсу (до]

17.00 год. 12.01.2018).

засiдань Кам'янка-БузькоТ районн
ноi адмiнiотрацiТ, м.Кам'янка-Бузь

;ул.Незалежностi, 27, каб.28

11 год. 00 хв. 17.01.2018,

инська Надiя Михайлiвна,

(0з254)2з|65,

вимог до досвiду роботи

iльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентностi

вiдповiдальнiсть
важнiсть до деталей

Професiйнi знання

компоненти вимоги

З"urrо, Конститучii УкраiЪи; законiв

Украiни <Про державну службу>; <Про

запобiгання корупцiЬ>, <Про Кабiнет

MiHicTpiB УкраiЪи>, <Про центральнi

iзвище, iм'я та по батьковi, номер
ефону та адреса електронноТ пошти

, яка надас додаткову iнформацiю з
итань проведення конкурсу

одlння державною мовою

компоненти вимоги

вмiння працювати з iнформацiсюKicHe виконаннJI поставлених

вмiнrrя ефективноi координацii з iншимиомандна робота та взаемодiя
здатнiсть приймати змiни та змiнюватl,fсь
вмiння використовувати комп'ютерне
обладнання та програмне забезпечення,

ехнlчнl вмlння

истiснi компетенцiТ

HaHHlI законодавства

-mail : kambuz_kadry@ukr.net.

Ква-шiфiкацiйнi вимоги

, ocBiTa гаrrузi знань
нижче молодшого

<Право> ступ
бака.павра

-l

1

2. Щосвiд роботи
fJ.

Rимога

1.

2.

3.

4.

5.

Вимога

1.



державнi адмiнiстрацiТ>, <Про звернення
громадян)), <Про доступ до публiчноТ
iнформацii>, <Про засади запобiгання та
протидiТ дискримiнацiТ в YKpaiЪi>, <Про
забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв>>, Конвенцii про права
осiб з iнвалiднiстю, Бюджетного кодексу
УкраТни та Податкового кодексу УкраiЪи

2. Знання спецiального законодавства,
що пов'язане iз завданrulми та
змiстом роботи державного
службовця вiдповiдно до пооадовоТ
iнструфii (положення про
структурний пiдроздiл)

Знання Закону УкраiЪи <Про державну
реестрацiю речових прав на нерухоме
майно та ik обтяжень))

Керiвпик апарату райдержадмiнiстрацii любов Височанська

.f

/


