
чугуiвськА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ
xAPKIBcbKoi оБлАстI

нАкАз

Чугуiв Ns l,Pf - k.

Про оголошення та проведення конкурсу на зайнятгя
посади державноi служби категорiТ <<В>> - державного
ре€стратора вiддiлу цифрового розвитку, цифрових
трансформачiй i чифровiзацii та органiзаuii дiяльностi
центрiв надання адмiнiстративних послуг Чуryiвськоi
районноi державноi адмiнiстрацiТ XapKiBcbKoT областi

Вiдповiдно до статей 22,2З Закону Украiни <Про державну службу>,

ПорядкУ проведеннЯ конкурсу на зайняття посад державноi служби,
затвердженого постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня

201б року Ns 246 (iз змiнами), Порядку здiйснення MiHicTepcTBoM юстицii
контролю за дiяльнiстю у сферi державноi реестрачii речових прав на нерухоме
майно та ix обтяжень i державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань, затвердженого постаЕовою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 21 грудня 2016 року JФ 990 (iз змiнами), Квалiфiкацiйних
вимог до державного реестратора, затверджених наказом MiHicTepcTBa юстицii
Украiни вiд 04 листопада 2019 року ]ф 3З88/5 <Про внесення змiн

доКвалiфiкацiйних вимог до державного реестратора>, заресстрованим
в MiHicTepcTBi юстицii Украiни 05 листопада 2019 року }Гч 1145lЗ4116,
Методичних рекомендацiй щодо окремих питаЕь визначення спецiальних вимог

до осiб, якi претендують на зайняття посад державноi служби категорiЙ (Б) i
(в> та пiдготовки умов проведення конкурсу, затверджених наказом
Нацiонального агентства Украiни з питань державноi служби вiд 15 сiчня
2021 року Jф 4-21 (iз змiнами), керуючись статтею 44 Закону Украiни
<Про, мiсцевi державнi адмiнiстрацii),

нАкАЗУЮ:

l. Оголосити та провести конкурс на зайняття посади державноi служби
категорiТ <В> - державного реестратора вiддiлу цифрового розвитку, цифрових
трансформацiй i цифровiзачii та органiзацii дiяльностi центрiв надання
адмiнiстративних послуг Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
XapKiBcbKoi областi.
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2. Затвердити умови проведення конкурсу на зайняття посади державноi
служби категорii <В> - державного ресстратора вiддiлу цифрового розвитку,
цифрових трансформацiй i цифровiзацii та органiзацii дiяльностi центрiв
надання адмiнiстративних послуг Чугуiвськоi районноi державноi адмiнiстрацii
XapKiBcbKoi областi, що додаються.

3, Контроль за виконанням цього наказу зarлишаю за собою.

КерiвrIик апарату районноi
державlIоi ддмiнiстрацiТ И*'"kетяна омЕльчЕнко



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ керiвника апарату
районноi державноi адмiнiстрацii

умови
IIроведення конкурсу на зайняття посади державноТ служби категорii <В> -

державIIого ре€стратора вiддiлу цифрового розвитку, цифрових
трансформачiй i цифровiзацiТ та органiзачii лiяльностi центрiв надання
адмiнiстративriих послуг ЧугуТвськоТ районноi державноi адмiнiстрацiТ

XapKiBcbKoi областi

загальнi чмови

Посадовi обов'язки 1) виконання функцiй та повноважень з державноi
реестрацii речових прав на нерухоме майно та ix
обтяжень вiдповiдно до вимог статгi 9, частини третьоi
cTaTTi 10 Закону Украiни <Про державну реестрацiю
речових flрав на нерухоме майно та ix обтяжень>;
2) виконання функцiй та повноважень з державноi
реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб
пiдприемцiв та громадських формувань вiдповiдно до
вимог частини лругоi cTaTTi б Закону Украiни
<Про державну реестрацiю юридичних осiб, фiзичних
осiб - пiдприемцiв та громадських формувань>;
3) формування ресстрачiйних справ пiсля проведення
державноi реестрацii юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприемцiв i державноi реестрацii прав на
нерухоме майно та iх обтяжень;
4) надання консультацiй суб'ектам звернень щодо
державноi ресстрацii юридичних осiб та фiзичних
осiб - пiдприемцiв i державноi ре€страцii прав на
нерухоме майно та ix обтяжень

Умовй оплати працi посадовий оклад - 5300 грн, iншi виплати вiдповiдно
до cTaTTi 52 Закону Украiни <Про державну службу)

Iнформацiя про
cTpoKoBicTb чи
безстроковiсть
призначення на посаду

безстроково;
для осiб, якi досягли
призначення встановлюеться
частини лругоi cTaTTi
<Про державну службу>

65-рiчного BiKy, строк
вiдповiдно до пункту 4
З4 Закону Украiни

Перелiк iнформацii,
необхiдноi для участi
в KoHKypci, та строк

1) заява про участь у KoHKypci iз зазначенням основних
мотивiв щодо зайняття посади за формою згiдно з

додатком 2 до Порядку проведення конкурсу на
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l1 подання заЙняття посад державноi служби, затвердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25 березня
2016 року Nч 246 (iз змiнами) (далi - Порядок);
2) резюме за формою згiдно з додатком 21 до Порядку,
в якому обов'язково зазнача€ться така iнформацiя:

прiзвище. iм'я. по батьковi кандидатаl
число, мiсяць, piK народження;

реквiзити документа, що посвiдчуе особу та
пiдтверджуе громадянство Украiни;

пiдтвердження наявностi вiдповiдного ступеня вищоТ
освiти;

вiдомостi про стаж роботи, стаж державноi служби
(за наявностi), досвiд роботи на вiдповiдних посадах
згiдно з вимогами, передбаченими статтею 20 Закону
Украiни <Про державну службу>, та iншими умовами
проведення конкурсу;
3) заява, в якiй особа повiдомляе, що до неI не
застосовуються заборони, визначенi частиною третьою
або четвертою cTaTTi 1 Закону УкраiЪи <Про очищення
влади)), та надання згоди на проходження перевiрки та
олрилюднення вiдомостей стосовно неi вiдповiдно до
зазначеного Закону.
Подача додаткiв до заяви не е обов'язковим.
.l,З') копiя Щержавного сертифiката про piBeHb володiння
державною мовою (витяг з ре€стру ,Щержавних
сертифiкатiв про piBeHb володiння державною мовою),
що пiдтверджуе piBeHb володiння державною мовою,
визначений Нацiональною комiсiсю зi стандартiв
державноi мови.

Строк подання iнформацii: до 15 год. 45 хв.
05 листопада 2021 року (30 календарних днiв з дня
оприлюднення iнформацii про проведення конкурсу на
единому порталi вакансiй державноi служби
Нацiонального агентства Украiни з питань державноi
служби)

Додатковi
(необов'язковi)
документи

заява щодо забезпечення розумним пристосуванням за

формою згiдно з додатком 3 до Порядку.
Iнформачiя, яка пiдтверджуе вiдповiднiсть
встановленим вимогам, зокрема стосовно попереднiх
результаr,iв тестування

!,ата i час початку
проведення тестування
кандидатiв.

09 листопада 2021 року о 10 год. 00 хв,;
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мiсце або спосiб
проведення тестування.

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
(iз зазначенням
електронноi платформи
лля комунiкацii
дистанцiйно).

мiсце або спосiб
проведення спiвбесiди
з метою визначення
суб'ектом призначення
або керiвником
державноi служби
переможця
(переможцiв) конкурсу
(iз зазначенням
електронноi платформи
для комунiкацii
дистанцiйно)

вулиця Старонiкольська, 29,
Чугуiв, ЧугуТвський район,
(проведення спiвбесiди за
кандидатiв)

кабiнет Ns 20, MicTo
XapKiBcbKa область

фiзичноi присутностi

вулиця Старонiкольська, 29, кабiнет J\! 5, MicTo Чугуiв,
ЧугуТвський район, XapKiBcbKa область (проведення
тестування за фiзичноi присутностi кандидатiв);

вулиця Старонiкольська,29, кабiнет Л! 5, MicTo Чугуiв,
Чугуiвський район, XapKiBcbKa область (проведення
спiвбесiди за фiзичноi присутностi кандидатiв);

Прiзвище, iм'я та по
батьковi, номер
телефону та адреса
електронноi пошти
особи, яка надае
додаткову iнформацiю
з питань проведення
конкурсу

Прядка Тетяна Федорiвна,
тел. (05746) 2-25-60
e-mail : personal@chuguevrda.gov.ua

Квалiфiкацiйнi вимоги

1 OcBiTa вища ocBiTa ступеня не нижче бакалавра гаrrузi знань
<Право>

2. .Щосвiд роботи стаж роботи у сферi права не менше трьох poKiB або на
посадi державного реестратора чи виконання функцiй
державного реестратора не менше одного року

з. Володiння
державною мовою

вiльне володiння державною мовою

4. Iншi вимоги
до державного
реестратора

1) успiшне проходження спецiальноi перевiрки
дiяльностi державного ресстратора в .Щержавному
peecTpi речових прав на нерухоме майно та Сдиному
державному peecTpi юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприемцiв та громадських формувань в порядку
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здiйснення контролю, визначеному Кабiнетом
MiHicTpiB Украiни (для осiб, якi до призначення на
посаду державного ре€стратора або виконання функцiй
державного реестратора виконували функцii
державного реестратора, перебуваючи у трудових
вiдносинах з iншим суб'ектом державноi ресстрацii);
2) тестування на знання законодавства у сферi
державноi реестрацii в MiHicTepcTBi юстицii УкраТни
(лля осiб, якi не мали досвiду роботи на посадi

функцiйдержавного реестратора чи виконання
державного реестратора).

Спецiальна перевiрка дlяльност1 державного
ре€стратора таlабо тестування на знання законодавства
у сферi державноi реестрацii здiйснюються вiдповiдно
до Порядку здiйснення MiHicTepcTBoM юстицii
контролю за дiяльнiстю у сферi державноi реестрацii
речових прав на нерухоме майно та iх обтяжень i
державноi реестрацii юридичних осiб, фiзичних осiб -
пiдприсмцiв та громадських формувань, затвердженого
постановоIо Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 2l грудня
2016 року Nч 990 (iз змiнами)

Вимоги до компетентностi

Вимога компоненти вимоги

l. В iдповiдальнiсть усвiдомлення важливостi якiсного виконання cBoik
обов'язкiв з дотриманням cTpoKiB та вставлених
процедур, здатнiсть брати на себе зобов'язання, чiтко ix
дотримуватися та виконувати

2. уважнiсть
до деталей

здатнiсть помiчати oкpeмi елементи та акцентувати
увагу на деталях у своiй роботi

з. Аrrалiтичнi
зrriбностi

здатнlсть до логlчного мислення, узагальнення,
конкретизацii, розкладання складних питань на
складовi, видiляти головне вiд другорядного, виявляти
закономiрностi

4. ,Щоброчеснiсть здатнiсть спрямовувати власнi дii на захист публiчних
iHTepeciB, утримуватися вiд конфлiкту мiж приватними
та публiчними iнтересами, ефективно розпоряджатися
державними ресурсами

5. Стресостiйкiсть умiння розумiти та управляти емоцiями, здатнiсть до
самоконтролю



i

Професiйнi знання

Вимога компоненти вимоги

1. Знання
законодавства

1 ) КонститучiТ Украiни;
2) Закону УкраТни (Про державну службу>;
3) Закону Украiни <Про запобiгання корупцii>;
4) Закону УкраiЪи <Про мiсцевi державнi
адмiнiстрацii>;
5) Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в

УкраiЪi>;
б) Закону Украiни <Про звернення громадян>;
7) Закону Украiни <Про доступ до публiчноi
iнформацii>

2. Знання
законодавства

у сферi

l) Закону Украiни <Про державну реестрацiю речових
прав на нерухоме майно та ix обтяжень>;
2) Закону Украiни <Про державну реестрацiю
юридичних осiб, фiзичних осiб - пiдприемцiв та
громадських формувань>

Начальник вiддiлу управлiння
персоналом апарату районноТ
державноi адмiнiстрацii Тетяна ПРЯДКА

5

й фr-


