ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом керівника апарату
районної державної адміністрації
від 19 червня 2018 року № 19-НО

УМОВИ
проведення конкурсу на тимчасово вакантну посаду державного реєстратора відділу
надання адміністративних послуг Роздільнянської районної державної адміністрації
Одеської області, категорія «В».
(67400 Одеська область м. Роздільна, вул. Незалежності, 9)

Загальні умови
Посадові обов’язки

Умови оплати праці

Державний
реєстратор
відповідно
до
покладених на нього завдань:
опрацьовує документи;
перевіряє документи на наявність
підстав для зупинення розгляду документів;
перевіряє документи на наявність
підстав для відмови у державній реєстрації;
проводить
реєстраційну
дію
за
відсутності підстав для зупинення розгляду
документів та відмови у державній реєстрації
шляхом внесення запису до Єдиного
державного реєстру;
веде Єдиний державний реєстр;
веде реєстраційні справи;
здійснює інші повноваження.
Посадовий оклад – 4100 грн.., інші виплати
згідно Закону України «Про державну
службу», Постанови КМУ № 15 від
18.01.2017 року.

Інформація
про
строковість
чи Тимчасово вакантна посада на період
безстроковість призначення на посаду
відсутності основного працівника Бабенко
Г.А., яка знаходиться у відпустці для догляду
за дитиною до досягнення нею трирічного
віку у період з 16.03.2018 року по 04.03.2019
року включно
Перелік документів, необхідних для 1. Копія паспорта громадянина України.
участі в конкурсі та строк їх подання
2. Письмова заява про участь у конкурсі із
зазначенням основних мотивів щодо зайняття
посади державної служби, до якої додається
резюме у довільній формі.
3. Письмова заява, в якій особа повідомляє,
що до неї не застосовуються заборони,
визначені частиною третьою або четвертою

статті 1 Закону України «Про очищення
влади», та надає згоду на проходження
перевірки та на оприлюднення відомостей
стосовно неї відповідно до зазначеного
Закону.
4. Копія (копії) документа (документів) про
освіту.
5. Посвідчення атестації щодо вільного
володіння державною мовою.
6. Заповнена особова картка встановленого
зразка.
7. Декларація особи, уповноваженої на
виконання функцій держави або місцевого
самоврядування, за 2017 рік.
Строк подання документів – 15 календарних
днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
Документи приймаються до 17.30 годин
03 липня 2018 року, м. Роздільна Одеської
області, вул. Незалежності. 9
Місце, час та дата початку проведення 06 липня 2018 року о 1000
м. Роздільна Одеської області,
конкурсу
вул. Незалежності. 9
Прізвище, ім’я та по батькові, номер Довганенко Ірина Олександрівна
телефону та адреса електронної пошти 04853 3-23-75
особи, яка надає додаткову інформацію з rda@rozdilna.odessa.gov.ua
питань проведення конкурсу

Кваліфікаційні вимоги
Освіта
Досвід роботи
Володіння державною мовою

Вища освіта за ступенем не нижче
молодшого бакалавра або бакалавра
юридичного спрямування
Не потребує
Вільне володіння державною мовою

Професійна компетентність
Вимога
Уміння працювати з комп’ютером

Компоненти вимоги
Досвід роботи з офісним пакетом Microsoft
Office (Word, Excel, Power Point);

навички
роботи
з
інформаційнопошуковими системами в мережі Інтернет.
Вміння визначати пріоритети, вміння
уміння дотримуватись субординації, вміння
уступати, уміння працювати в команді.
активно слухати, оперативність,
Відповідальність,
дисциплінованість,
тактовність,
надійність,
чесність,
порядність,
емоційна
стабільність,
комунікабельність, повага до інших.

Необхідні ділові якості

Необхідні особистісні якості

Професійні знання
Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

1) Конституція України;
2) Закон України «Про державну службу»;
3) Закон України «Про звернення
громадян»;
4) Закон України «Про запобігання
корупції»;
5) Закон України «Про доступ до публічної
інформації»;

1)
Знання спеціального законодавства, що
пов’язане із завданнями та змістом роботи
державного службовця відповідно до
посадової інструкції (положення про
структурний підрозділ)

6) Закон України «Про інформацію».
1) Закон України «Про місцеві державні
адміністрації»;
2) Закон України «Про адміністративні
послуги»;
3) Закон України «Про захист персональних
даних»;
4) Закон України «Про реєстрацію речових
прав на нерухоме майно та їх обтяжень»;
5) Інші законодавчі, нормативні та
методичні акти, що регулюють питання у
сфері здійснення державної реєстрації
речових прав на нерухоме майно та їх
обтяжень.

