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                                                          У К Р А Ї Н А                                                             
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
голови Берегівської районної державної адміністрації
Закарпатської області

_19.04.2016_                                    Берегово                                       №__131__


      Про затвердження Положення про сектор у справах
державної реєстрації Берегівської районної
державної адміністрації



Відповідно до статей 5, 6, 39 і 47 Закону України „Про місцеві державні адміністрації”, постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 „Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації”:

1. Затвердити Положення про сектор у справах державної реєстрації Берегівської районної державної адміністрації (додається).
2. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

                                       

Голова державної адміністрації                                                          І.Петрушка                                                                    
















ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови 
райдержадміністрації
19.04.2016 № _131



ПОЛОЖЕННЯ
про сектор у справах державної реєстрації
Берегівської районної державної адміністрації

1. Загальні положення

1.1. Сектор у справах державної реєстрації  Берегівської  районної державної адміністрації (далі - сектор) є її структурним підрозділом, який утворюється та ліквідовується головою районної державної адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної адміністрації.

2.2. Сектор у своїй діяльності    керується  Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  іншими   актами   законодавства   України,   розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

2. Завдання і функціїї Сектору

2.1. Основними завданнями сектору є забезпечення реалізації на  території району державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.
2.2. Сектор відповідно до визначених повноважень виконує такі завдання:
2.2.1. Забезпечує відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
здійснює державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно відповідно до закону;
вживає в межах компетенції заходів щодо ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно;
забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до закону;
формування та ведення реєстраційних справ;
2.2.2. Забезпечує відповідно до  Закону України  «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»:
прийом документів, поданих для державної реєстрації;
державну реєстрацію та проведення інших реєстраційних дій;
ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього;
формування та ведення реєстраційних справ;
2.2.3. Забезпечує прийом та видачу документів пов‘язаних з державною реєстрацією речових прав на нерухоме майно та державною реєстрацією юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
2.2.4. Забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства;
2.2.5. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;
2.2.6. Забезпечує захист персональних даних;
2.2.7. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

3. Права Сектору

3.1. Сектор має право:
одержувати  в установленому порядку  від  інших  структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів  місцевого   самоврядування, підприємств, установ і організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
брати участь у нарадах, у роботах консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів для сприяння здійсненню покладених на нього завдань.
брати участь у розробленні пропозицій щодо підготовки кадрів в частині державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

4. Організація Сектору

 4.1. Сектор в процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, а також з підприємствами, установами, організаціями та об‘єднаннями громадян.
4.2. Державні реєстратори Сектору у разі виробничої необхідності за умови відповідності установленним чинним законодавством кваліфікаційним вимогам, виконують функції державних реєстраторів прав на нерухоме майно, державних реєстраторів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
4.3. Сектор  очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації, здійснює функції державного реєстратора.
 4.4. Завідувач сектору:
здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у секторі;
подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор;
розподіляє обов'язки між працівниками сектору;
планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації;
вживає  заходів   до  удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору;
звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених  на  сектор  завдань  та  затверджених  планів роботи;
вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень;
може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з Закарпатською обласною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями за дорученням керівництва районної державної адміністрації;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору;
забезпечує дотримання  працівниками  сектору правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;
здійснює інші повноваження, визначені законом.

6. Відповідальність Сектору

6.1. Завідувач Сектору несе персональну відповідальність за організацію та рузультати діяльності Сектору перед головою районної державної адміністрації.
6.2. Державні реєстратори Сектору за порушення законодавства у сфері державної реєстрації  прав несуть дисциплінарну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність, встановлену законом.
6.3. Дії або бездіяльність  державних реєстраторів Сектору можуть бути оскаржені до суду.
6.4. Покладання на державних реєстраторів Сектору обов‘язків, що не належать  до їх компетенції, не допускається.
6.5. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб , громадян та їх об‘єднань у діяльність Сектору, пов‘язану з проведенням державної реєстрації, забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

7. Матеріально-технічне забезпечення

7.1. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Сектору в межах виділених коштів визначає голова районної державної адміністрації.
7.2. Кошторис і штатний розпис Сектору затверджує голова районної державної адміністрації.
7.3. Сектор утримується за рахунок днржавного бюджету.  
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