
Додаток 39 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

 

державного реєстратора майнових прав відділу 

 «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

1. Загальні положення 

                                                                         

 1.1. Державний реєстратор майнових прав відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Арцизької міської ради є посадовою особою місцевого самоврядування, який 

призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з посади 

розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.2. Державний реєстратор майнових прав відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Арцизької міської ради начальнику відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Арцизької міської ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби  не менше 1 року. 

1.4. В своїй діяльності адміністратор відділу керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», розпорядженнями міського 

голови, Регламентом міської ради, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

2.1.  Встановлення відповідності заявлених прав і поданих документів вимогам 

законодавства, а також відсутність суперечностей між заявниками та вже зареєстрованими 

речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями, а саме:  

- відповідність обов’язкового дотримання письмової форми  правочину та його 

нотаріального посвідчення у випадках, передбачених законом; 

- відповідність повноважень  особи, яка подає документи для державної реєстрації права; 

- наявність обмежень на нерухоме майно; 

- формування документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації прав 

та ведення реєстраційних справ у паперовій формі; 

2.2. Відкриття та /або  закриття розділів в Державному реєстрі прав, внесення до нього 

записів про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об’єкти та суб’єкти 

таких прав;  

2.3. Формування документів за результатом розгляду заяв у сфері державної реєстрації 

прав та ведення реєстраційних справ у паперовій формі; 



2.4. Забезпечення ефективного виконання покладених на  державного реєстратора відділу 

завдань щодо реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, галузевих і 

регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів у сфері 

надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

2.5. Підпис та візування документів в межах компетенції.  

2.6.Відповідальність за зберігання печаток, штампів відділу та правильність їх 

використання 

2.7.Забезпечення захисту державних таємниць у напрямках діяльності відділу у 

відповідності з чинним законодавством 

                                                         3.  Права 

3.1. Внесення, в установленому порядку, пропозицій щодо удосконалення роботи відділу 

3. 2. Проведення організаційних заходів з питань, що належать до компетенції відділу 

3.3. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, 

пов’язані з дотриманням таких послуг, в установленому законом порядку 

3.4. Інформувати начальника відділу надання адміністративних послуг та суб’єктів 

надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв  про надання 

адміністративної послуги, вимагати вжиття  заходів до усунення  виявлених порушень 

 

 4. Відповідальність. 

Державний реєстратор майнових прав відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі «Центр надання 

адміністративних послуг». Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

Начальник відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» Арцизької міської ради                                                          Оксана РЕШЕТНЮК 

 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

__________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистийпідписпрацівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 



 


