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                                                               УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

           “
12
’’
04
2016 р.

№
131



Про створення комісії щодо
прийому - передачі реєстраційних справ

       Відповідно до  Закону України від 26 листопада 2015 р. № 834-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень” та Закону України від 26 листопада 2015 р. № 835-VIII “Про внесення змін до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань” та деяких інших законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, щодо передачі реєстраційних справ до райдержадміністрації:
     1. Створити комісію щодо прийому-передачі реєстраційних справ  юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, реєстраційних справ  речових прав на нерухоме майно у складі згідно з додатком.
     3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації Савчука В.В.

 
Голова  районної
державної адміністрації                                                     С. Пустовий
                     
                            Н. Мазуренко
                            А. Ланецький
                            О. Атаманенко
                            Н. Никитюк 
                            В. Савчук
                            О. Тимофієва	


                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО
                                                                                розпорядженням  голови
                                                                                райдержадміністрації
                                                                                «   12  »   квітня 2016р  №131
                                                                                                                                                                                                                                         
 
СКЛАД
комісії щодо прийому - передачі реєстраційних справ
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та реєстраційних справ речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень
 
 
 
САВЧУК
Віталій Володимирович 
- перший заступник голови райдержадміністрації, голова  комісії
 
Члени комісії:
 
ТИМОФІЄВА
Ольга Георгіївна
 
- керівник апарату райдержадміністрації
ПРИЛУЦЬКА
Любов Петрівна
-  начальник Чечельницького районного управління юстиції ( за згодою)
 
МАЗУРЕНКО
Наталка Василівна
- державний реєстратор сектору з питань державної реєстрації райдержадміністрації
 
ФАРЕНЮК
Сергій Анатолійович
-   заступник начальника Чечельницького районного управління юстиції з питань державної реєстрації  (за згодою)
 
КОВАЛЬ
Наталія Вікторівна

 
- начальник відділу фінансово - господарського забезпечення апарату райдержадміністрації
 
Керівник апарату районної
державної адміністрації                                                 О.Г. Тимофієва
       
       
 
 


