
чугу!вськА РАйоннА дшРж(АвнА Адш!|н|стРАц1я

хАРк!вськот оБлАст1
РозпоРяджшння

ю 5 ьйс'пзцтса *4'{ у'о+ {угу|в м '/{

||ро затверд?п(енн' ||одоясення
шро в!дд!л деряпсавно| ресстрац1'[
9угу1'всько[ ра йоплно[ дерэкавн о|
адм|[!|страц|!

Б|дпов|дно до 3акон|в 9!сра|ни к|!ро внесення зм|н до 3акону !кра!ни
к|!ро дер)кавну реесщац!то ренових прав на нерухоме майно та |х обтят<ень>> та

деяких [нтших законодавчих акт|в !кра|ни щодо деценщ€!"л1зац|| повнова:кень з

дер)кавно? реестрац|| речових прав .на нерухоме майно та |х обтях<ень>>,

<|!ро внесення зм|н до 3акону }кра|ни <|[ро дерэг(авну реесщац|то торидичних
ос|б та ф|зинних ос1б_п|дприемц|в> та деяких |нш:их законодавчих акт|в }кра|-
ни щодо децентр€|"л|зац|| повноважень з дер)кавно| реестраш|| торидичних ос|б,

ф|зинних ос|б_п|дприемц!в та громадських формрань>>, 1ипового поло)кення
про сщуктурний п|дрозд|л м|сцево| державно| адм|н|страц||, затвердженого
постановок) 1&б|нету Р1|н|сщ|в 9кра!ни в|д 26 вересня 201.2 року ]\гч 887,
керу|очись статте0 6, пунктом 4-1 чаотини пер1шо| статт| 39 3акону }кра!ни
к|[ро м|сцев| дер>кавн1 адм!н!страц||>:

1. 3атвердитут |!олох<ення про в|дд|л дерх{авно| рессщац|| 9угу|всько|

р айонн о| дер)кавно| адм|н |страц|! (додаеть ся).
2. 1{онтроль за виконанням розпоряд)кення покласти на пер1шого

заступника голови 9угу!всько| районно| державно| адм|н|страц|!
Барэке!нова }Ф.!{.

| олова районпо| дерпсавно[
адм!н!страц1! €.о. коРол|ок



1.1. Б|дд|л державно! реестрац||

пок.]|адених на нього завдань.
1.2.Б1дд|л п|дпорядкований, п1дзв|тний

районно! дер}кавно| адм|н|страц|| та 3аступнику
адм!н|сщац|| в|дпов|дно до розпод|лу обов'язк|в.

\.з.Б|дд|л у сво[й д|яльност| керуеться

' поло)!шння,.
про в!дд!л дерпсавно! реестрац!|

9уц1'вс ь ко[ ра йо н н о| д е р)|(а в н о[ адм 1н!ст ра ц !|

1. зАгАльн| положшння

3АтввРджвно
Розпорядження голови

районно| дерх{авно| адм|н|страц||

районно| дер:кавно1

районно? дерэкавно!
забезпенуе виконання

та п|дконтрольний голов|
голови районно| дерх<авно|

(онститул{|ето та законами

т{щу!всько|

}кра?ни, актами ||резидента !кра|ни, 1(аб|нету й|н|сщ|в }кра!ни, нак€шами

м|н|стерств, |нтпих ценщ€}льних орган|в виконавчо| влади, розпорядя{еннями
гол!в обласно| та районно? дерхсавних адм|н|сщац|й, Регламентом районно]
державно! адм|н|страц||, Бастановото з якост| районно| дерх(авно| адм|н|сщац||,

а тако)к цим |!оло)кенням.

2. основн! 3АвдАння вт/и{|лу

Фсновним завданням в|дд|лу е забезпечення:
2.\.фоведення дер)кавно| реесщац|| ренових прав на нерухоме майно та

|х обтяжень.
2.2.Бедення !ерхсавного реестру речових прав на нерухоме майно.
2.3.Б]зяття на обл!к безхазяйного нерухомого майна.
2.4. Формування та ведення реестрац]йних справ в|дпов|дно до 3акону

}лкрайи к|!ро державну реесщац!то ренових прав на нерухоме майно та !х
обтлкень>>.

2.5.фийому документ|в, поданих для державно] реесщац|? торидичних

ос|б та ф|зинних ос|б-п|дприемц[в та громадських формувань.
2.6.3едення €диного дерх{авного рессщу 1оридичних ос|б, ф|зинних

ос|б-п|дприсмц|в та громадських формувань та надання в|домостей з нього.
2.7.Бедення рессщац|йних справ

к|[ро дер)кавну реестрац|то торидичних
в|дпов|дно до 3акону !кра!ни

'ь/4€22Р'7'0 "?Р4

громадських формувань).

ос|б, ф|зинних ос!б-п|дприемц|в
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2.8.3д|йснення |нтших повновах(ень' передбанених 3аконами 9кра!ни
.|!Ёо щРх(авну реесщац|то ренових прав на нерухоме майно та |х обтяэкень>>,

<|{ро дерэкавну ресстрац|то торидичних ос|б, ф|зинних ос|б-п|дприемш|в та

громадських формувань) та |нтцими нормативно-правовими'1ктами"

" 3. Функцт| втддплу

Б|дд!л в!дпов|дно до покладених на нього завдань:
3.1. Фрган|зовуе виконання 1(онституц|| | закон|в 9кра|ни, акт|в

|{резидента 9кра|ни, 1(аб|нету й|н|сщ|в }кра|ни, наказ|в м|н|стерств, |нтпих

ценщ€}льних орган|в виконавчо| влади та зд!йснюс контроль за !х реал|зац|его.
3.2.3а6езпечуе у ме)ках сво|х повновах{ень захист прав | законних

|нтерес|в ф|зинних та 1оридичних ос|б.
3 .3. *|адае адм|н!сщативн1 послуги.
3.4.3в|туе перед голово}о районно| дерх{авно| адм|н|сщац|| про

виконання г[ок.}1адених на в1дд1л завдань.
3.5. Розробляе проекти розпоряд)кень голови районно| дерх<авно|

адм|н|страц1|,увизначенихзакономвипад проектинормативно-правових
акт|в з питань реал1зац|| галлузевих повновах(ень.

3.б. Бере у{асть у погодхсенн| проект|в нормативно-правових акт|в,

р озроблених !нтшими орган ами викон авчо[ в]|адут..

3.1.Боре г{асть у розробленн1 проект|в розпоряджень голови районно{
дер)кавно| адм|н|сщац||, проект!в нормативно-правових акт|в, головними

розробниками яких е |нтш| сщуктурн| п|дрозд|ли районно| дертсавно|
адм!н|страц||.

3.8. Бере г{асть у п|дготовц| зв|т]в голови районно| дерхсавнот
адм1н|сщац|| для !х розгляА} на сес|| {угу|всько| районно| ради.

3.9. [отуе самост|йно або р€вом з |нтшими структурними п|дрозд|лами

|нформац|йн1 та ана-гт|тичн| матер|али д]|я подання голов| районно| дерхсавно|
адм|н]сщац||.

3. 1 0. 3абезпечуе зд|йснення заход|в щодо запоб|гання корупш||.

3.|1" [оце (бере у{асть у п|дготовц|) проекти }гФА, договор|в,
меморанА}м|в, протокол|в зустр|чей делегац|й | робоних груп у ме)ках сво]х
повнов€)кень.

з.|2.Розглядае в установленому законодавством порядку звернення

громадян
3.|3.Фпрацьовуе за|[итут ! звернення народних депутат|в }кра!ни та

депутат|в м1сцевих рад;
з.|4.3абезпетуе доступ до публ|нно| !нформац|], розпорядником якот е.

3.15. |!ост|йно |нформуе населення про стан зд]йснення визначених
законом повновах{ень.

3.16.3абезпетуе дощимання вимог законодавства з охорони прац|,

пот(е)!(но| безпеки.



з.|7. Фрган|зовуе робоц з укомплектування, збер!гання, обл|ку та

викбрист ання арх|вних докум ент|в.
].{в. 3абезпетус у ме)|(ах сво!х повнова)1{ень реа-гт|зац|то дерэкавно|

пол|тики стосовно захисту |нформац|! з обмехсеним досцпом.
3 .|9 . 3абезпетуе захист персон€}л!ьних даних.
з.20.3д|йснтос в|дпов]дно до закону повновая{ення з державно{ реестраш||.-

речових прав на нерухоме майно та ]х обтлкень та дер)кавно1 реестрац:1
}оридичних ос|б, ф|зинних ос|б-п|дприемц|в та щомадських формувань.

3 .2|. 3д|йснтое !нтш| передбачен| законодавством повнов0кення.

4. пРАвА в!дщлу

Б!дд!л для зд1йснення повноважень та виконання завдань' що визнанен|,

мае право:
4.1. Фдерх{увати в установленому законодавством порядку в1д 1н1ших

сщуктурних п!дрозд|л|в районно| дер)кавно] адм|н|страц||, орган!в м!сцевого

самоврядування, п|дприемств, установ та орган|зац|й нез.}пет{но в|д форми
власност| та ]х посадових ос|б |нформац|то, документи | матер|али, необх|дн[

д.]1'{ виконання покладених на нього завдань.
4.2.3а:тунати до виконання окремих роб|т, утаст! у вивченн| окремих

питань спец!ал|ст|в, фах|вц|в |нштих струкцрних п|дрозд!л|в районно|
дер)кавно| адм1н!страц1|, п|дприемств' установ та орган|зац1й (за погод)кенням з

!х кер|вниками), представник|в громадських об'еднань (за згодото).

4.3. Бносу|ти в установленому порядку пропозиц|? щодо вдоскон€|лення

роботи районно? дерт{авно! адм|н|страц|! у в|дпов|дн|й га-гтуз1.

4.4.|6рисцватися в установленому порядку |нформац|йними базами

районно| державно| адм|н|сщац||, системами зв'язку | комун|кацтй, мерет{ами

спец1ального зв'язку та |нтшими техн|чними засобами.
4.5. €кликати в установленому порядку ъ|аради' проводити сем|нари та

конференц|| з питанБ, т|{Ф н€}'{е)(ать до його компетенц|!.

5. нАчАльник в|ш{|лу

5.1. Б|дд]л очолтое нач€ш1ьник-дерх{авний реестратор' який призначаеться
на посаду | зв|льняеться з посади голово}о районно{ дерх(авно] адм1н|страц|| за

г!од,}нням застуг|ника голови районно| дер>кавно] адм|н|страш|? в|дпов!дно до

розпод}у обов'язк|в зг|дно !з законодавством про дерт(авну слухсбу.

5 .2 . \1ача;тьник в |дд!лу- дерх< авн ий р е есщ атор :

1) зд|йснтос кер|вництво в!дд|лом, несе персон€}льну в|дпов|дальн|сть за

орган|зац|то та результати його д|яльност|, сприяе створенн}о н€!лех{них умов
прац| у в|дд|л!;

2)подае на затвердт(ення голов| районно! державно| адм]н|сщац|]

положення про в|дд|л;



3)розпод|ляе обов'язки
затЁердэкення в' у"''"овлёному
прац1вник1в в1дд1лу;

4

м|х< прац|вниками в|дд|лу та подае на
законодавством порядку посадов| |нсщукц||

4) плануе роботу в|дд|лу, вносить пропозиц|| щодо формування план|в

роботи районно? державно| адм|н|страц||;
5) вэкивае захоц|в щодо вдоскон€}лення орган|зац|т та п1двищення

ефективност| роботи в|дд|лу;
б) зв!туе перед голово}о районно| дер)1{авн0] адм|н|страц|| про виконання

г|ок.т1адених на в|дд!л завдань та затверд)кених план|в роботи;
7) мотсе входити до складу колег|] районно? дер)кавно| адм|н|страц||;

8) подае голов| 9угу!всько| районно? державно! адм|н|страц|| пропозиц||

щодо призначення на посаду та зв|льнення з посади у порядку, передбаченому
законодавством про дерт(авну слуэкбу, дер)кавних слу>кбовц|в в|дд|лу,

присвоення |м ранг!в дер)кавних слухсбовц|в, ]х заохочення та притягнення до
дисципл1нарно| в|дпов|да.гтьност| ;

9) вносить пропозиц|| щодо розгляду на зас|даннях колег|| питань' що
н€ш1е}кать до компетенц|| в|дд|лу державно| реестрац\'{, та розробляе проекти
в!дпов1дних р!тшень;

10) мо)ке братиг{асть у зас|даннях орган1в м|сцевого самоврядування;
11) представ.}1яе |нтереси в|дд|лу у взаемов|дносинах з |нтшими

сщуктурними п|дрозд|лами районно| державно| адм1н|сщац||, з м1н|стерствами'

|нтцими центр€}льними та м|сцевими органами виконавчо| влади, органами
м|сцевого самоврядРання, п|дпри€мствами' установами та орган|зац|ями за

дору{енням кер|вництва районно| деря(авно| адм!н|страц||;
12) орган|зовуе роботу з п|двищення р|вня профес|йно? компетентност1

дер)кавних слу>кбовц|в в|дд|лу;
13) проводить особистий прийом громадян з питань, що

повнова)кень в1дд|.гу;

\4) забозпечуе дощимання прац!вниками в|дд|лу правил

щудового розпорядку та виконавсько| дисципл|ни;
15) зд|йснтое |нтш| повновах{ення, визначен| законодавством.

6. взА€мод|я втц{|лу

н€|.лежать до

внутр|тшнього

3 метото створення умов для провад)кення посл|довно] та узгоджено|
дйльност| щодо сщок|в, пер|одинност| одерх{ання | передан| |нформац1|,

необх!дно? для н€}пежного виконання г{окладених на нього завдань та

зд!йснення запланованих заход|в в|дд|л в установленому законодавством
порядку та у ме)ках повноват{ень взаемод|с з |нцтими структурними
п|дрозд|лами районно| державно| адм]н|страц||, органами м1сцевого самовря-

дування' територ|а"гтьними органами м|н|стерств, |нш:их центральних та

м|сцевих орган|в виконавчо? влади' а тако)1{ п|дприемствами' установам?т та

орган!зац|ями



7. [ранинну чисельн!сть, ф'"д оплати прац! прац!вник|в в|дд!лу визнача€
голбва;9айонно!.. дерт<авнб] адм|н|сщац|| у мех{ах в]дпов|дних бтодтсетних
призначень.

8. |[1татний розпис та ко1шторис в|дд1лу, в межах визначено| граниино|
чисельност[ та бтодтсетних призначень' затверд)куе голова районно| державно|
адм1н|сщац|'т за пропозиц|ями начальника в|дд|лу' погод)!(еними |з заступником

* 
голови районно| дерх{авно| адм|н|страш|| в|дпов1дно до розпод|лу обов'язк1в.

9. Б|дд|л € структурним п|дрозд|лом районно[ дер)кавно] адм|н|сщац|| без

створення 1оридично] особи' мае в|дпов|дн| бланки та |штамп.

,{ерэкавн| реесщатори ма}оть сво}о печатку, зр€вок та опис яких

устан ов.]11ое й|н|стерств о :о стиц1| !кра!ни.

3аступник кер!вника ашарату'
начальпик орган!зац1йного
в!дд!лу апарату районно|
дер?кавно[ адм!н|страц1!
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