
: УKPAIHA

кАм, янкА-БузькА рАЙоннА дЕржАвF{А Ад4IнIс трАrця

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька

Про оzолоrцення конкурсу на
зайняmmя посаdu depMcaBHozo

ре€сmраmора вiddiлу наdання
аdмiнiсmраmuвнuх nocJlyz районноt
d ер uс а в н oi adMiHicmp о цit

+

Вiдповiдно до cT.cT.I9-25 Закону УкраiЪи uПро державну службу>,

постанови Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд 25.0З.20\6 J\b246 <Про затВ9РДЖеННЯ

Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державноi служби>:

1. оголосити конкурс на зайняття посади державного реестратора
вiддiлу надання адмiнiстративних послуг Кам'янка-Бузькоi районноi державноТ

адмiнiстрацiТ.

2. Затвердити умови проведеннrI конкурсу на зайняття посади категорiТ
(В) державного ре€стратора вiддiлу наданнrI адмiнiстРативниХ послуГ

Кам'янка-Бузькоi районноi державноi адмiнiстрацiТ, що дод€lються.

3. СекторУ роботи з персон€lJIом апараry районноТ державноi
адмiнiстрацii (Н.Грабинська) забезпечити оприлюднення на офiцiйному веб-

сайтi районноi державноi адмiнiстрацi| та передачу у Мiжрегiон€Lпьне

управлiння Нацдержслуж6, У Львiвськiй та Закарпатськiй областях дzlного

розпорядження та умов проведення конкурсу.

анням розпорядження зaлишаю за собою.

Голова В.I.Кирилич
ф;ж



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядженIUIм голови
районноТ державноi адмiнiстрацiТ
вiд /| U Ut,N 20l8 рокум.W

)rмови
проведенЕя конкурсу на зайняття посади категорii (В>> -

державного ре€стратора вiддiлу наданпя адмiнiстративпих послуг
Кам'янка-БузькоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ

i обов'язки

,одавства, а також вiдсутнiсть
перечностей мiж зiulвленими та вже

реестрованими речовими правами на]
i

tepyxoMe майно та ix обтяженнями; 
l+]- перевiряе документи на наявнiсть|

iдстав для зупиненшI розгJIялу заяви про]

ержавну реестрацiю прав та ix обтяжень]

упиненнlI державноi реестрацii прав.
iдмови в державнiй реестрацii прав та]

ров, що виниюIи в установленомц
tконодавством гrоря.дку 

1о_1,:iо*-_1Ч:оц, запитуе вiд органiв влади]
iдприсмств, установ та органiзацiй, як|

еншI та/або реестрацiю прав.i

iнформацiю (довiдки, копiТ документiвi
тощо), необхiдну для такоi реестрацii, у Разii
вiдсутноотi лосryгry до вiдповiдни>!
iнформачiйних систем, дощументiв таlабо у
разi, якщо вiдповiднi документи не булц

l

встановленому Кабiнетомi
УкраiЪи;

- вiдкривас та/або закривас роздiли Bi

еРжавному peecTpi прав, вносить до нього

tписи про речовi права на нерухоме майнq

ik обтяження, про об'екги та суб'скгiв

lоданi з€Ulвником;

- пiд час проведеншI державноi peecTparrir]

рав на земельнi дiлянки використовуd
ocTi !ержавного земельного кадастру
эм безпосередЕього доступу до нього у]

Загальнi умови

вiдповiднi рiшення;

- пiд час проведення державноТ ресстрацiТ



]

- присвоюе за допомоюю .Щержавного|
leecTpy прав реестрацiйний номер об'скry]J1
Iерухомою майна пiд час проведеннd
1ержавноi реестрацiТ прав; 

i

]- виготовляе електроннi копii локументiв|
,а розмiщус ix у реестрацiйнiй справi 4
|лектроннiй формi у вiдповiдному роздiлi]
{ержавного реестру прав (у разi якщо TaKi|

.опiТ не були виготовленi пiд час прийнятгяl
;окумеrrгiв за зrulвами у сферi державноi1
есстрачii прав);

]- формуе доIvменти за результатом
озгJuIду зtulв у сферi державноТ реестрацi'lj
раВ; l

- формус та веде реестрацiИ"i 9npa", yl

аперовiй формi. ]

Умови оплати працi посадовий окJIад - 4100,00 грн., надбавка зz

вислуry poKiB, надбавка зД ранг державногс
службовця

[нформацiя про cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть призначеннrI на посаду

значенIuI безстрокове

]

Щерелiк документiв, необхiдних дJuI

[zчастi в KoнKypci, та строк ix подання
liдповiдно до статгi 25 Закону Украiни вiд]

l0.|2.2015 Jф889-VIII <Про державну|
lлужбу> та Порядку проведеннrI KoHKypcyl
Ia зайнятгя посад державноi служби.
|атвердженого постановою Кабiнеryi
vliHicTpiB Украiни вiд 25.0З,20Iб Jф246]
юоба, яка бажае взяти участь у KoHKypci.
Iода€ до конкурсноi KoMiciT TaKi документи: i

) копiю паспорта громадянина УкраiЪи; 
i

}) письмову зzulву про участь у KoнKypci iзl

азначенtulм основних мотивiв до зайrшття]
tосади державIIоТ служби, до якоi додастьсяi
)езюме у довiльнiй формi; 

]

i

) письмову заяву, в якiй повiдомляе, що до]

tеi не застосовуют5ся заборони, визначенil
астиною третьою або четвертою cTaTTi l
iaкoнy УкраiЪи <Про очищення влади>, т4'

tадае згоду на rrроходженIш перевiрки та на]

прилюдненнrI вiдомостей стосовно Hoi

iдповiдно до зазначеного Закону або копiю
овiдки встановленоТ форми про результати
акоТ перевiрп"; 

r

) копiю (копii) документа (документiв) прd
cBiTy; 

i



5) заповнену особову картку встановленого
| , --- ------l
jзр€вка;l.,..lб) декларацiю особи" уповноваженоТ на
виконанtul фу"*цiИ держави або мiсцевого
самоврядуваншI, за минулий piK 

i

Строк поданшI докумеrrгiв 
'riкitпендарних днiв з дня оприлюдненняi

iнформацii про проведеннrI конкурсу (ло]

17.00 год.02.02.20lS), 
]

Мiсце, час та дата початку проведеншI
конкурсу

зttп засiдань Кам'янка-Бузькоi районноi
державноТ адмiнiстрацii, м.Кам'янка-Бузька.
вул.Незалежностi, 27, ка6.28

l5 год. 00 хв. 07.02.2018,
Прiзвище, iм'я та по батьковi, номер
гелефону та адреса електронноi пошти
особи, яка надае додаткову iнформацiю з
питань проведеншI конкурсу

рабинська Надiя Михайлiвна,

эл. (0З254)2З|65,
-mail : kambuz_kadry@ukr.net.

Ква-шiфiкацiйнi вимоги

1 CcBiTa ища ocBiTa га-пузi знань <Право> cTyfle
е нижче молодшого бакалавра а
акалавра

2. Цосвiд роботи вимог до досвiду роботи
аJ. Володiння державною мовою iльне володiння державною мовою

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

1 якiсне виконання поставлених
}авдань

вмiння працювати з iнформацiсю

2, Командна робота та взаемодiя вмiння ефективноi координацii з iншими
J. Эприйняття змiн
4. технiчнi вмiння вмiння використовувати комп'ютерне

обладшання та програмЕе забезпечення,
офiсну TexHiKy

5. Особистiснi компетенцii вiдповiда-пьнiсть 
i

уважнiсть до дета;lей

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1 нання законодавства Знання: Консти,гуцiТ УrqраiЪи, законiв
УкраiЪи <Про державну службу>; uПро
запобiгання корупцiТ>, <Про Кабiне,г
MiHicTpiB УкраiЪи>, <Про центральнi
органи , виконавчоТ влади)), <Прсl

адмiнiотративнi послуги)), <Про мiсцевi
державнi адмiнiстрацii>, <Про звернення



icToM роботи державного
ця вiдповiдно до посадовоТ
iI (положення про

укryрниЙ пiдроздiл)

Керiвник апарату райдержадмiнiстрацiI

ня спецiального законодавства,
пов'язане iз завданнями та

Iромадян)), <Про доступ до публiчноi
iнформацiТ>, <Про засади запобiгання та
протидiТ дискримiнацii в УкраiЪi>, uПро
забезпечення рiвних прав та можливостей
жiнок i чоловiкiв>>, Конвенцii про права

| 
осiб з iнваrriднiстю, Бюджетного кодексу

l Украiни та Податкового кодексу Украiни

Знанrтя Закону Украiни <Про державну
ресстрацiю речових прав на нерухоме
майно та ix обтяжень))

любов Височанська


