file_0.doc



thumbnail_0.wmf


УКРАЇНА
ЧЕЧЕЛЬНИЦЬКА  РАЙОННА  ДЕРЖАВНА  АДМІНІСТРАЦІЯ
ВІННИЦЬКОЇ   ОБЛАСТІ


РОЗПОРЯДЖЕННЯ

  10.10.2016 ð.                                                                                         ¹325



Про  внесення змін до Положення про сектор 
з питань державної реєстрації  Чечельницької  
районної державної адміністрації Вінницької області

Відповідно до статей 6, 11, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», керуючись  постановою Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 року № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації»  із змінами , внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України № 465 від 22 липня 2016 року:

	Унести зміни до Положення про сектор з питань державної реєстрації  Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області, затвердженого розпорядженням голови Чечельницької районної державної адміністрації  25.07.2016 №254, виклавши його в новій редакції, що додається.


	Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови Чечельницької районної державної адміністрації В.Савчука.



Голова районної
державної адміністрації                                                        С. Пустовий
                           
                               Л.Прилуцька
                               Н.Никитюк
                               О.Атаманенко
                               О.Беседа
                               В.Савчук
                               О.Тимофієва       


ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови Чечельницької

районної державної адміністрації

25.07.2016  № 254
                                                   (у редакції розпорядження голови
                                                                  Чечельницької районної державної                     
                                                   адміністрації від 10.10.2016 №325

Положення 
про сектор з питань державної реєстрації  
Чечельницької районної державної адміністрації 
Вінницької області

1. Сектор з питань державної реєстрації Чечельницької районної державної адміністрації Вінницької області –  окремий структурний підрозділ районної державної адміністрації (далі – сектор), який утворюється головою районної державної адміністрації, входить до її складу і в межах району забезпечує виконання покладених на Сектор завдань.
2.  Сектор підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний департаменту міжнародного співробітництва та регіонального розвитку Вінницької обласної державної адміністрації.
3. Сектор у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України,  рішеннями центральних та місцевих органів виконавчої влади, розпорядженнями голови обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.
4. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору визначає голова районної державної адміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.
5. Штатний розпис та кошторис сектору  затверджує голова районної державної адміністрації за пропозиціями завідувача сектору.
6. Основними завданнями сектору є: 
1) çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðóõîìå ìàéíî òà ¿õ îáòÿæåíü, 
2) çàáåçïå÷åííÿ ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ þðèäè÷íèõ îñ³á òà ô³çè÷íèõ îñ³á – ï³äïðèºìö³â, ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü.
3) óçàãàëüíåííÿ ïðàêòèêè çàñòîñóâàííÿ çàêîíîäàâñòâà ó ñôåð³ державної реєстрації, ãîòóâàííÿ ïðîïîçèö³é ùîäî éîãî âäîñêîíàëåííÿ, óñóíåííÿ ñóïåðå÷íîñòåé ì³æ àêòàìè çàêîíîäàâñòâà òà â³äïîâ³äíî çàïîâíåííÿ ïðîãàëèí ó íüîìó.
7. Ñåêòîð â³äïîâ³äíî äî ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü:
1) забезпечує відповідно до Закону України  «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»:
проведення державної реєстрації прав;
ведення Державного реєстру прав;
взяття на облік безхазяйного нерухомого майна;
формування та ведення реєстраційних справ;
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 та надання відомостей з нього;
ведення реєстраційних справ;
3) îðãàí³çîâóº âèêîíàííÿ Êîíñòèòóö³¿ ³ çàêîí³â Óêðà¿íè, àêò³â Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñåêòîðó,  òà çä³éñíþº êîíòðîëü çà ¿õ ðåàë³çàö³ºþ;
4) çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü çàõèñò ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á;
5) çàáåçïå÷óº îáëàøòóâàííÿ ó ì³ñöÿõ ïðèéîìó ñóá’ºêò³â çâåðíåíü ³íôîðìàö³éíèõ ñòåíä³â ³ç çðàçêàìè â³äïîâ³äíèõ äîêóìåíò³â òà ³íôîðìàö³¿;
6) çä³éñíþº ïðèéîì ñóá’ºêò³â çâåðíåíü çã³äíî ç ãðàô³êîì, çàòâåðäæåíèì ãîëîâîþ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;
7) áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³  ïðîïîçèö³é äî ïðîåêò³â ïðîãðàì ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî òà êóëüòóðíîãî ðîçâèòêó ðàéîíó, ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñåêòîðó,  ³ ïîäàº ¿õ íà ðîçãëÿä ðàéîíí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà çàáåçïå÷óº ¿õ âèêîíàííÿ;
8) àíàë³çóº ñòàí çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ â ìåæàõ ðàéîíó òà, â ìåæàõ ïîâíîâàæåíü, âæèâàº çàõîä³â äî óñóíåííÿ íåäîë³ê³â ó ö³é ñôåð³;
9) ðîçðîáëÿº ïðîåêòè ðîçïîðÿäæåíü ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ó âèçíà÷åíèõ çàêîíîì âèïàäêàõ - ïðîåêòè íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;
10) áåðå ó÷àñòü ó ïîãîäæåíí³ ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ðîçðîáëåíèõ ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè;
11) áåðå ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîåêò³â ðîçïîðÿäæåíü ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ïðîåêò³â íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â, ãîëîâíèìè ðîçðîáíèêàìè ÿêèõ º ³íø³ ñòðóêòóðí³ ï³äðîçä³ëè;
12) áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³ çâ³ò³â ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñåêòîðó, äëÿ ¿õ ðîçãëÿäó íà ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè;
13) ãîòóº ñàìîñò³éíî àáî ðàçîì ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ³íôîðìàö³éí³ òà àíàë³òè÷í³ ìàòåð³àëè äëÿ ïîäàííÿ ãîëîâ³ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;
14) çä³éñíþº çàõîäè ùîäî çàïîá³ãàííÿ ³ ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿ ó ñåêòîð³;
15) ãîòóº (áåðå ó÷àñòü ó ï³äãîòîâö³) ïðîåêòè óãîä, äîãîâîð³â, ìåìîðàíäóì³â, ïðîòîêîë³â çóñòð³÷åé äåëåãàö³é ³ ðîáî÷èõ ãðóï ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü;
16) ðîçãëÿäàº â óñòàíîâëåíîìó  çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó çâåðíåííÿ ãðîìàäÿí,  âæèâàº çàõîä³â äî óñóíåííÿ ïðè÷èí, ùî ïîðîäæóþòü ñêàðãè ãðîìàäÿí ïðî ïîðóøåííÿ ¿õ ïðàâ ³ çàêîííèõ ³íòåðåñ³â;
17) îïðàöüîâóº çàïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè òà äåïóòàò³â â³äïîâ³äíèõ ì³ñöåâèõ ðàä;
18) çàáåçïå÷óº äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçïîðÿäíèêîì ÿêî¿ â³í º;
19) ³íôîðìóº íàñåëåííÿ ïðî ñòàí çä³éñíåííÿ âèçíà÷åíèõ çàêîíîì ïîâíîâàæåíü;
20) íàäàº ìåòîäè÷íó äîïîìîãó ñòðóêòóðíèì ï³äðîçä³ëàì ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèì ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ç ïèòàíü çä³éñíåííÿ íàäàíèõ  çàêîíîì ïîâíîâàæåíü;
21) îðãàí³çîâóº ðîáîòó ç óêîìïëåêòóâàííÿ, çáåð³ãàííÿ, îáë³êó òà âèêîðèñòàííÿ ðåºñòðàö³éíèõ ñïðàâ òà àðõ³âíèõ äîêóìåíò³â;
22) çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü ðåàë³çàö³þ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ñòîñîâíî çàõèñòó ³íôîðìàö³¿ ç îáìåæåíèì äîñòóïîì;
23) áåðå ó÷àñòü ó âèð³øåíí³ â³äïîâ³äíî äî çàêîíîäàâñòâà êîëåêòèâíèõ òðóäîâèõ ñïîð³â (êîíôë³êò³â);
24) çàáåçïå÷óº çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ;
25) ñïðèÿº ðîçâèòêó òà ðîçøèðåííþ ñôåðè çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿, ñòâîðþº íàëåæí³ óìîâè äëÿ âïðîâàäæåííÿ â ïðàêòèêó íàóêîâèõ äîñÿãíåíü òà ïåðåäîâîãî äîñâ³äó;
26) çàáåçïå÷óº ó ìåæàõ ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü âèêîíàííÿ çàâäàíü ìîá³ë³çàö³éíî¿ ï³äãîòîâêè, öèâ³ëüíîãî çàõèñòó íàñåëåííÿ,  äîòðèìàííÿ âèìîã çàêîíîäàâñòâà ç îõîðîíè ïðàö³, ïîæåæíî¿ áåçïåêè;
27) íàäàº àäì³í³ñòðàòèâí³ ïîñëóãè;
28) âèêîíóº ³íø³ ôóíêö³¿, ïîâ'ÿçàí³ ç ðåàë³çàö³ºþ ïîêëàäåíèõ íà ðàéîííó äåðæàâíó àäì³í³ñòðàö³þ çàâäàíü ó ñôåð³ çä³éñíåííÿ äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿.
8. Ñåêòîð äåðæàâíî¿ ðåºñòðàö³¿ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ äëÿ  çä³éñíåííÿ ïîâíîâàæåíü òà âèêîíàííÿ çàâäàíü, ùî âèçíà÷åí³, ìàº ïðàâî:
1) çàëó÷àòè ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó â÷åíèõ, ôàõ³âö³â, ñïåö³àë³ñò³â îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè (çà ïîãîäæåííÿì ç ¿õ êåð³âíèêàìè), ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é, ïðåäñòàâíèê³â ³íñòèòóò³â ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà äî ðîçãëÿäó ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ñåêòîðó;
2) çä³éñíþâàòè ïðèéíÿòòÿ çâ³ò³â, äåêëàðàö³é òà ñêàðã, ðîçãëÿä ÿêèõ â³äíåñåíî äî ïîâíîâàæåíü ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ çà ð³øåííÿì ãîëîâè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;
3) îäåðæóâàòè áåçêîøòîâíî â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó ³íôîðìàö³þ, äîêóìåíòè ³ ìàòåð³àëè â³ä äåðæàâíèõ îðãàí³â òà îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ, îðãàí³çàö³é óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ òà ¿õ ïîñàäîâèõ îñ³á ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñåêòîðó;
4) ïîãîäæóâàòè äîêóìåíòè (ð³øåííÿ) â ³íøèõ äåðæàâíèõ óñòàíîâàõ, îðãàíàõ ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, îòðèìóâàòè ¿õ âèñíîâêè ç ìåòîþ íàäàííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ïîñëóãè áåç çàëó÷åííÿ ñóá’ºêòà çâåðíåííÿ ç äîòðèìàííÿì âèìîã Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ»;
5) áðàòè ó÷àñòü ó íàðàäàõ, ó ðîáîò³ êîíñóëüòàòèâíèõ, äîðàä÷èõ òà ³íøèõ äîïîì³æíèõ îðãàí³â äëÿ ñïðèÿííÿ çä³éñíåííþ ïîêëàäåíèõ çàâäàíü;
6) áðàòè ó÷àñòü ó ðîçðîáëåíí³ ïðîïîçèö³é ùîäî ï³äãîòîâêè êàäð³â â ÷àñòèí³ державної реєстрації;
7) ïîðóøóâàòè êëîïîòàííÿ ïåðåä ãîëîâîþ ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî âæèòòÿ çàõîä³â ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè ñåêòîðó;
8) êîðèñòóâàòèñü â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó ³íôîðìàö³éíèìè áàçàìè îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, ñèñòåìàìè çâ'ÿçêó ³ êîìóí³êàö³é, ³íøèìè òåõí³÷íèìè çàñîáàìè;
9) ñêëèêàòè â óñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó íàðàäè, ïðîâîäèòè ñåì³íàðè ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿.
9. Ñåêòîð â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïîðÿäêó òà ó ìåæàõ ïîâíîâàæåíü âçàºìîä³º ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè, àïàðàòîì ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, òåðèòîð³àëüíèìè îðãàíàìè ì³í³ñòåðñòâ, ³íøèõ öåíòðàëüíèõ îðãàí³â âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, à òàêîæ ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè ç ìåòîþ ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ïðîâàäæåííÿ ïîñë³äîâíî¿ òà óçãîäæåíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ùîäî ñòðîê³â, ïåð³îäè÷íîñò³ îäåðæàííÿ ³ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿, íåîáõ³äíî¿ äëÿ íàëåæíîãî âèêîíàííÿ ïîêëàäåíèõ íà íüîãî çàâäàíü òà çä³éñíåííÿ çàïëàíîâàíèõ çàõîä³â.
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1) çä³éñíþº êåð³âíèöòâî ñåêòîðîì, íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà îðãàí³çàö³þ òà ðåçóëüòàòè éîãî ä³ÿëüíîñò³, ñïðèÿº ñòâîðåííþ íàëåæíèõ óìîâ ïðàö³ ó ñåêòîð³;
2) çä³éñíþº ôóíêö³¿ äåðæàâíîãî ðåºñòðàòîðà;
3) íåñå ïåðñîíàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà çàáåçïå÷åííÿ âèêîíàííÿ ó ïîâíîìó îáñÿç³ òà â óñòàíîâëåí³ ñòðîêè çàâäàíü, âèçíà÷åíèõ çàêîíàìè Óêðà¿íè, àêòàìè òà äîðó÷åííÿìè Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè, ðîçïîðÿäæåííÿìè òà äîðó÷åííÿìè ãîëîâè îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè äîêóìåíòàìè, ùî ï³äëÿãàþòü êîíòðîëþ, ðåàãóâàííÿ íà çàïèòè ³ çâåðíåííÿ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿íè, äåïóòàò³â ì³ñöåâèõ ðàä;
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11) âíîñèòü ïðîïîçèö³¿ ùîäî ðîçãëÿäó íà çàñ³äàííÿõ êîëåã³¿ ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî êîìïåòåíö³¿ ñåêòîðó, òà ðîçðîáëÿº ïðîåêòè â³äïîâ³äíèõ ð³øåíü;
12) ìîæå áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàííÿõ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà âèñòóïàòè íà íèõ ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî éîãî êîìïåòåíö³¿;
13) ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ñåêòîðó ó âçàºìîâ³äíîñèíàõ ç ³íøèìè ñòðóêòóðíèìè ï³äðîçä³ëàìè ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿, ³íøèìè îðãàíàìè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ, ï³äïðèºìñòâàìè, óñòàíîâàìè òà îðãàí³çàö³ÿìè - çà äîðó÷åííÿì êåð³âíèöòâà ðàéîííî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿;
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15) ïîäàº íà çàòâåðäæåííÿ ãîëîâè ì³ñöåâî¿ äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ïðîåêòè êîøòîðèñó òà øòàòíîãî ðîçïèñó Ñåêòîðó â ìåæàõ âèçíà÷åíî¿ ãðàíè÷íî¿ ÷èñåëüíîñò³ òà ôîíäó îïëàòè ïðàö³ éîãî ïðàö³âíèê³â;
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20) ïðîâîäèòü îñîáèñòèé ïðèéîì ãðîìàäÿí ç ïèòàíü, ùî íàëåæàòü äî ïîâíîâàæåíü Ñåêòîðó;
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