
Додаток  

до розпорядження Оболонської 

районної в місті Києві 

державної адміністрації 

09.08.2016  № 550-К 

  

УМОВИ  

   проведення конкурсу на зайняття вакантних посад державної служби - державних 

реєстраторів  відділу  з  питань  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних  

осіб-підприємців  Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

 (2 посади  державної служби категорії «В») 

 

Загальні умови 
Посадові обов’язки Прийом документів, перевірка їх на наявність підстав для 

зупинення розгляду документів; 

перевірка документів на наявність підстав для відмови у 

державній реєстрації; 

здійснення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням 

принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для 

зупинення розгляду документів та відмови у державній 

реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного 

реєстру; ведення Єдиного державного реєстру; ведення 

реєстраційних справ. 
Умови оплати праці посадовий оклад  2585 грн 
Інформація про строковість чи 

безстроковість призначення на 

посаду 

Безстроково  

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

1. Копія паспорта громадянина України. 

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. Заповнена особова картка встановленого зразка. 

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій 

держави або місцевого самоврядування, за минулий рік. 

Термін прийняття документів – 21 календарний день з дня 

оприлюднення інформації про проведення конкурсу 
Дата, час і місце проведення 

конкурсу 
02 вересня 2016 року об 11-00 год. 

 04205, м. Київ, вул. Тимошенка, 16 
Прізвище, ім’я та по батькові, 

номер телефону та адреса 

електронної пошти особи, яка 

надає додаткову інформацію з 

питань проведення конкурсу 

Савіна Світлана  Михайлівна, т.  (044)464-44-50,  

                                                     т. (044)426-85-45 

kadrу_оrda@ukr.net 

Вимоги до професійної компетентності 
Загальні вимоги 

Освіта вища освіта ступеня молодшого бакалавра  або бакалавра 
Досвід роботи не потребує 
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


Спеціальні вимоги 

Освіта вища освіта ступеня молодшого бакалавра або бакалавра 
Знання законодавства 1) Конституція України; 

2) Закон України «Про державну службу»; 

3) Закон України «Про запобігання корупції»; 

4) Закон України «Про доступ до публічної інформації»;  

5) Закон України «Про звернення громадян»; 

6) Закон України «Про захист персональних даних»; 

7) Закон України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань»; 

8) Закон України «Про господарські товариства», Закон 

України «Про акціонерні товариства», Господарський 

кодекс України, Цивільний кодекс України; 

9) накази Міністерства юстиції України, що регулюють 

державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - 

підприємців 

Професійні чи технічні знання 1) здійснення прийому документів для державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців; 

2) перевірка документів на наявність підстав для зупинення 

розгляду документів та на наявність підстав для відмови у 

державній реєстрації; 

3) проведення усіх реєстраційних  дій відповідно до Закону 

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 

4) надання відомостей з Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань  (далі-ЄДР); 

5) ведення ЄДР;  

6) формування та ведення реєстраційних справ; 

7) розгляд та підготовка відповідей на листи юридичних 

осіб, звернення громадян, запити на публічну інформацію, 

запити народних депутатів, які стосуються компетенції 

відділу 

Спеціальний досвід роботи не потребує 
Знання сучасних інформаційних 

технологій 
вміння використовувати комп'ютерне обладнання та 

програмне забезпечення, використовувати офісну техніку 
Особистісні якості 1) відповідальність; 

2) системність і самостійність в роботі; 

3) уважність до деталей; 

4) наполегливість; 

5) креативність та ініціативність; 

6) орієнтація на саморозвиток; 

7) орієнтація на обслуговування;  

8) дипломатичність; 

9) справедливість, неупередженість та об’єктивність; 

10) вміння працювати в стресових ситуаціях. 

 

 

Керівник апарату                                                                                 П. Совенко 

      
 


