
ЗАТВЕРДЖЕНО 

наказом ГУ Держгеокадастру у Львівській області 

від 22.06.2022 № 404-к 

 

ОПИС ВАКАНСІЇ 

на зайняття вакантної посади державної служби категорії «Б» - начальника відділу правової та 

договірної роботи Юридичного управління Головного управління Держгеокадастру у Львівській 

області  

Загальні умови 

Посадові обов’язки - Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки 

між працівниками, очолює та контролює їх роботу. 

- Забезпечує виконання покладених на відділ завдань щодо 

реалізації державної політики в діяльності Головного управління. 

- Бере участь у роботі з укладення, зміни, розірвання та 

оформлення договорів і угод. 

- У разі потреби в оцінці доцільності документа, його 

обґрунтуванні та встановленні відповідності законодавству 

здійснює погодження проекту документа шляхом його візування. 

- Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства 

проектів наказів, інструкцій, положень та інших актів правового 

характеру. 

- У межах наданої компетенції розглядає звернення органів 

виконавчої влади, громадських об'єднань, підприємств, установ, 

організацій, громадян та готує за ними відповідні рішення. 

- Проводить роботу з правової пропаганди, ознайомлює посадових 

осіб з нормативними актами, що стосуються їх діяльності, а також 

зі змінами в чинному законодавстві. 

- Організовує роботу з документами у відповідності з чинним 

законодавством. 

- Виконує інші доручення керівника Головного управління і 

начальника Юридичного управління. 

Умови оплати праці 
посадовий оклад – 7500 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг 

державного службовця 

Інформація про строковість 

чи безстроковість 

призначення на посаду 

Безстроково, на період воєнного стану до призначення переможця 

конкурсу або до спливу 12 місячного строку з дня припинення чи 

скасування воєнного стану 

 

Перелік документів, 

необхідних для участі в 

конкурсі, та строк їх подання 

Претендент подає таку інформацію: 

1) заяву встановленого зразка; 

2) резюме встановленого зразка; 

3) документи що посвідчують особу та підтверджують громадянство 

України; 

4) документи що підтверджують наявність відповідного ступеня вищої 

освіти; 

 

На електронні документи, що подаються накладається кваліфікований 

електронний підпис претендента. 

Інформація подається на електронну адресу служби Управління 

персоналом: nataliekruglova@gmail.com   

Строк подання документів: до 10.00 24 червня 2022 року 

Місце проведення співбесіди 
м. Львів, пр. Чорновола, 4.  

 

Прізвище, ім’я та по Круглова Наталія Йосипівна,  

mailto:nataliekruglova@gmail.com


батькові, номер телефону та 

адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову 

інформацію 

 (032) 236-88-35,  

nataliekruglova@gmail.com 

Кваліфікаційні вимоги 

1 Освіта вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра за 

спеціальністю «Право». 

2 Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в 

органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних 

посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форм 

власності не менше двох років. 

3 Володіння державною 

мовою 

вільне володіння державною мовою 
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