
ПОЛОЖЕННЯ  
 

про відділ з питань державної реєстрації  

виконавчого комітету Бердичівської міської ради 

 

1. Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради (далі – відділ) діє у складі виконавчого комітету Бердичівської міської 

ради, є його структурним підрозділом, що забезпечує реалізацію повноважень у 

сфері проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, з питань 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб. 

Відділ створений Бердичівською міською радою з правом юридичної особи. 

Відділ  підпорядкований міському голові  та заступнику міського  голови за  

розподілом  обов’язків. 

2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Мін’юсту, 

іншими нормативно-правовими актами, рішеннями міської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

3. Основними завданнями відділу є забезпечення реалізації державної 

політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб. 

 

4. Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

4.1. Узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать 

до його повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на 

розгляд виконавчого комітету та міської ради. 

4.2. Здійснює  заходи  щодо  підвищення  ефективності  роботи відділу по 

сферах своєї діяльності; 

4.3. Забезпечує відповідно до законодавства: 

-  проведення державної реєстрації прав та державної реєстрації юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців; реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання  фізичних осіб. 

- ведення Державного реєстру прав та Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань; Єдиного 

державного  демографічного реєстру. Внесення інформації до паспортного 

документа про місце проживання або місце  перебування особи із зазначенням 

адреси житла. 

- взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

- формування та ведення реєстраційних справ. 



Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством у сфері державної 

реєстрації прав, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців, реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб. 

4.4. Здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень відповідно до закону; 

4.5. Надає інформацію про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону; 

4.6. Бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону; 

4.7. Здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців відповідно до законодавства; 

4.8. Надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства;  

4.9. Здійснює реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб. 

4.10. Здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів 

юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, реєстраторів речових прав на 

нерухоме майно, головних спеціалістів відділу, інших службовців та посадових 

осіб, проводить відповідні наради, семінари; 

4.11. Здійснює заходи з підвищення рівня кваліфікації працівників, які 

здійснюють державну реєстрацію; 

4.12. Приймає участь у перевірках, що здійснюються головним 

територіальним управлінням юстиції; 

4.13. Готує звіти у визначених сферах діяльності; 

4.14. Здійснює інші повноваження на основі та на виконання Конституції та 

законів України, інших нормативно-правових актів. 

 

5. Відділ має право:  

5.1. Залучати у встановленому порядку вчених, фахівців, спеціалістів органів 

виконавчої влади (за погодженням з їх керівниками), підприємств, установ, 

організацій, представників інститутів громадянського суспільства до розгляду 

питань, що належать до її компетенції;  

5.2. Одержувати безкоштовно в установленому законодавством порядку 

інформацію, документи і матеріали від державних органів та органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності та їх 

посадових осіб з питань, що стосуються діяльності відділу; 

5.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших 

органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань; 

5.4. Брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів;  

6. Відділ взаємодіє з територіальними органами міністерств та інших 

центральних органів виконавчої влади, місцевими державними адміністраціями, 



органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, 

організаціями на відповідній території з питань, віднесених до її компетенції. 

7. Керівник відділу призначається на посаду та звільняється з посади міським 

головою. Відбір кандидатур на цю посаду проводиться на конкурсній основі, крім 

випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може 

здійснюватися без проведення конкурсу. 

Керівник відділу несе персональну відповідальність за виконання покладених 

на відділ завдань і здійснення ним своїх повноважень. 

8. Начальник відділу: 

8.1 Очолює відділ, здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати діяльності відділу, визначає ступінь  

відповідальності працівників відділу; 

8.2. Діє без доручення міського голови, представляє відділ у відносинах з 

іншими органами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності, а також об’єднаннях громадян, на офіційних зібраннях, в суді всіх 

інстанцій, в господарському, адміністративному суді виступає з питань віднесених 

до повноважень відділу. 

8.3 Організовує роботу відділу; 

8.4 Вносить на розгляд Бердичівської міської ради та  її виконавчого комітету, 

головного територіального управління юстиції пропозиції щодо формування та 

реалізації державної політики у зазначених сферах; 

8.5 Забезпечує виконання відділом Конституції та законів України, актів та 

доручень Президента України, актів Кабінету Міністрів України, доручень 

Прем’єр-міністра України, наказів Мін’юсту, рішень міської ради  та виконавчого  

комітету, розпоряджень міського голови. 

8.6 У разі виникнення додаткових навантажень, відсутності працівника та в 

інших випадках, здійснює розподіл обов’язків між працівниками відділу та вирішує 

питання взаємозаміни працівників відділу; 

8.7 Вносить пропозиції заступнику міського голови щодо призначення на 

посади та звільнення з посад державних реєстраторів, працівників відділу, щодо їх 

заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

8.8 Погоджує усі кадрові питання державних реєстраторів, працівників 

відділу, що забезпечують реалізацію повноважень у сферах діяльності; 

8.9 Погоджує посадові інструкції працівників відділу та надає на затвердження 

заступнику   міського голови; 

8.11 Здійснює повноваження державного реєстратора речових прав на 

нерухоме майно, а  також державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб 

- підприємців; 

8.12 здійснює інші повноваження відповідно до законодавства. 

9. Головний спеціаліст відділу: 



9.1.Виконує розпорядження начальника відділу, звітує перед ним про 

виконану роботу. 

9.2. За довіреністю здійснює представництво інтересів відділу в на 

підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, а також  

об’єднаннях громадян, на офіційних зібраннях,  в судах,  всіх інстанцій з питань 

віднесених до компетенції відділу.  

10 Державний реєстратор відділу: 

10.1. Виконує розпорядження начальника відділу, звітує перед ним про 

виконану роботу. 

10.2. За довіреністю здійснює представництво  інтересів відділу на 

підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності, а також  

об’єднаннях громадян, на офіційних зібраннях, в судах, всіх інстанцій з питань 

віднесених до компетенції відділу.  

11.  Покладання на керівника відділу, його працівників обов’язків, що не 

належать до компетенції відділу і тих, які не стосуються забезпечення реалізації 

державної політики у сфері  державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб не допускається. 

12.  Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх 

об’єднань у діяльність відділу, пов’язану з проведенням державної реєстрації прав, 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання  фізичних осіб забороняється і 

тягне за собою відповідальність згідно із законом. 

13. Відділ з питань державної реєстрації виконавчого комітету Бердичівської 

міської ради утримується за рахунок коштів міського бюджету. 

14. Реорганізація, ліквідація відділу проводиться відповідно до рішень міської 

ради в порядку визначеному чинним законодавством  України. 

 

 

 

 

 


