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Додаток 4 

до рішення Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області 

від 30.03.2021  № 33-VIII   

ПОЛОЖЕННЯ 

про управління державної реєстрації прав та правового забезпечення виконавчого 

комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області  

(у новій редакції) 

 

1. Загальні Положення 

         1.1. Управління державної реєстрації прав та правового забезпечення виконавчого 

комітету Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області (надалі – 

управління) є структурним підрозділом виконавчого комітету Чорноморської міської ради 

Одеського району Одеської області.  

 1.2. Управління підзвітне та підконтрольне Чорноморській міській раді ради Одеського 

району Одеської області, підпорядковане її виконавчому комітету і міському голові, а з 

питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади - також 

підконтрольне відповідним органам виконавчої влади. Загальне керівництво і контроль за 

діяльністю  управління здійснюється відповідно до рішення міської ради «Про  розподіл 

посадових обов'язків між секретарем ради, заступниками міського голови,  керуючим 

справами».  

1.3. Управління не є юридичної особою і включає в себе три відділу: відділ державної 

реєстрації юридичних та фізичних осіб - підприємців; відділ державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно; юридичний відділ. 

1.4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і Законами України, іншими 

законодавчими і нормативними актами Верховної Ради України, Президента України і 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Чорноморської міської ради і її виконавчого 

комітету, розпорядженнями міського голови та цим Положенням. 

1.5. Управління  утримується та забезпечується службовими  приміщеннями й іншими 

матеріально-технічними засобами, необхідними для виконання покладених на нього 

функцій,  за рахунок коштів міського бюджету. Гранична чисельність Управління 

затверджується Чорноморською міською радою. 

1.6. Управління має право від свого імені, а також від імені Чорноморської міської ради 

за її дорученням, укладати договори, набувати права, мати права і обов'язки, бути позивачем, 

відповідачем в суді в межах повноважень, наданих йому Чорноморською міською радою та 

цим Положенням. 

1.7. На начальника і працівників Управління поширюється дія Закону України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», Закону України «Про державну службу» та 

інших законодавчих актів у відповідності до норм чинного законодавства. 

1.8. Працівники Управління здійснюють свої повноваження відповідно до посадових 

інструкцій, які готуються начальниками відділів Управління та затверджуються заступником 

міського голови. 
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1.9. Начальник відділу державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців 

є відповідальним за зберігання та прийняття від органу юстиції реєстраційних справ у 

паперовій формі. 

1.10. Начальник відділу державної реєстрації речових прав на нерухоме майно є 

відповідальним за зберігання та прийняття від органу юстиції реєстраційних справ у 

паперовій формі. 

1.11. Місцезнаходження Управління: 68003, Україна, Одеська область, місто 

Чорноморськ, проспект Миру, 33. 

2. Основні завдання Управління 

2.1. Основними завданнями Управління є: 

2.1.1. забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації  

речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців; 

2.1.2. правова експертиза нормативних актів, які готуються та приймаються міською 

радою, виконавчим комітетом, міським головою, управліннями та відділами, їх посадовими 

особами на відповідність вимогам діючого законодавства України; 

2.1.3. надання первинної правової та методичної допомоги депутатам, членам 

виконкому, спеціалістам управлінь та відділів при виконанні ними своїх обов’язків, а також 

безоплатна первинна правова допомога мешканцям громади. 

3. Функції Управління 

3.1. Управління відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.1. узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його 

повноважень, готує пропозиції щодо його вдосконалення та подає їх на розгляд Міністерству 

юстиції України; 

3.1.2. організовує роботу, пов’язану із забезпеченням діяльності у визначених сферах, 

та здійснює заходи щодо підвищення ефективності цієї роботи; 

3.1.3. здійснює контроль за дотриманням законодавства у визначених сферах 

діяльності, вживає заходів до запобігання порушень у цих сферах та приймає відповідні 

обов'язкові до виконання рішення; 

3.1.4. здійснює контроль та координацію діяльності керівників відділів управління, що 

забезпечують  реалізацію повноважень з питань державної реєстрації; 

3.1.5. забезпечує надання методичної допомоги державним реєстраторам, нотаріусам як 

спеціальним суб’єктам, на яких покладаються функції державного реєстратора прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень, іншим державним службовцям та посадовим особам 

місцевого самоврядування, у визначених сферах діяльності; 

3.1.6. здійснює організаційне керівництво відділами державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців з 

надання ними платних послуг, перевіряє їх роботу; 
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3.1.7. здійснює заходи з підвищення кваліфікації державних реєстраторів юридичних 

осіб та фізичних осіб - підприємців, державних реєстраторів речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, інших посадових осіб місцевого самоврядування (державних 

службовців), проводить відповідні наради, семінари; 

3.1.8. забезпечує розгляд запитів на публічну інформацію, забезпечує доступ до 

публічної інформації; 

3.1.9. здійснює на виконання Конституції та законів України, актів  Президента України 

і Кабінету Міністрів України, рішень міської ради та її виконкому, розпоряджень міського 

голови інші повноваження. 

3.2. Відділ державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: 

3.2.1. забезпечує здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень відповідно до законодавства; 

3.2.2. забезпечує надання інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до законодавства; 

3.2.3. забезпечує взяття на облік безхазяйного нерухомого майна відповідно до 

законодавства; 

3.2.4. здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян в порядку, 

передбаченому чинним законодавством; 

3.2.5. за дорученням начальника Управління виконує інші функції. 

3.3. Відділ державної реєстрації юридичних та фізичних осіб – підприємців: 

3.3.1. забезпечує здійснення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – 

підприємців відповідно до законодавства; 

3.3.2. забезпечує надання інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців відповідно до законодавства; 

3.3.3. здійснює прийом громадян та розгляд письмових звернень громадян в порядку 

передбаченому чинним законодавством; 

3.3.4. за дорученням начальника Управління виконує інші функції. 

3.4. Юридичний відділ: 

3.4.1. здійснює правову експертизу проектів документів правового характеру, що 

вносяться на розгляд міської ради, її виконавчого комітету, а також розпоряджень міського 

голови, візує їх; 

3.4.2.бере участь у підготовці і проведенні засідань міської ради, виконавчого комітету, 

постійних комісій ради; 

3.4.3.систематизує та зберігає нормативні акти, що надходять до міської ради; 

3.4.4. у разі зміни чинного законодавства України, готує пропозиції щодо внесення змін 

до рішень міської ради, виконавчого комітету, розпоряджень міського голови; 

3.4.5. бере участь у підготовці проектів документів правового характеру; 
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3.4.6. спільно з іншими відділами та управліннями міської ради організує вивчення 

спеціалістами нормативних актів, що відносяться до сфери їх діяльності; 

3.4.7.веде прийом громадян, надає їм консультації з правових питань; 

3.4.8. здійснює правову експертизу нормативно - правових актів ради. Начальник та 

спеціалісти юридичного відділу здійснюють правову експертизу рішень міської ради, рішень 

виконавчого комітету міської ради, розпоряджень міського голови та підписують їх за 

дорученням начальника Управління. 

3.4.9. здійснює правовий супровід договорів, які укладаються міської радою та її 

виконавчими органами; 

3.4.10. надає правову допомогу міському голові, його заступникам при прийомі 

громадян; 

3.4.11. представляє інтереси ради, її виконавчих органів, міського голови у судових 

органах всіх рівнів; 

3.4.12. готує позовні заяви, заперечення та інших процесуальні документи; 

3.4.13. забезпечує виконання вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян; 

3.4.14. за дорученням начальника Управління виконує інші функції. 

4. Права та обов’язки Управління та його відділів 

4.1. Одержувати від органів державної статистики, правоохоронних та контролюючих 

органів, державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій усіх форм власності та їх посадових осіб необхідну для виконання завдань 

Управління інформацію. 

4.2. Брати участь у нарадах, семінарах та інших заходах, що проводяться у виконавчому 

комітеті міської ради, та повноважними органами з питань державної реєстрації. 

4.3. Брати участь у нарадах, у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних 

органів для сприяння здійсненню покладених на Управління завдань. 

4.4. Залучати фахівців місцевих і територіальних органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій, за узгодженням з їх 

керівниками, для розгляду питань, що  належать  до компетенції Управління. 

5. Керівництво Управління 

5.1.Управління очолює начальник, який здійснює загальне керівництво Управлінням. 

5.2. Начальник Управління призначається та звільняється з посади міським головою. 

5.3. На посаду начальника Управління призначається особа з вищою юридичною 

освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста та стажем роботи за 

фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування на посадах головного 

спеціаліста не менш п’яті років або стажем роботи за фахом на керівних посадах в інших 

сферах не менш п’яти років. 

5.4. Начальник Управління у своїй діяльності безпосередньо підпорядкований міському 

голові. 
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5.5. На час відсутності (відпустка, відрядження та інше) начальника Управління його 

обов’язки за визначенням начальника Управління виконує один із начальників відділів 

Управління. 

5.6. Начальники відділів Управління безпосередньо підпорядковуються начальнику 

Управління. Права та обов’язки начальників відділів Управління встановлюються в їх 

посадових інструкціях. 

5.7. Начальник Управління може виконувати функції державного реєстратора. 

5.8. До компетенції начальника Управління відноситься: 

5.8.1. здійснення безпосереднього керівництва відділами Управління; 

5.8.2. внесення на розгляд виконавчого комітету пропозицій про удосконалення 

структури і штатного розкладу Управління; 

5.8.3. визначення функціональних обов’язків працівників Управління, сприяння 

підвищенню їх кваліфікації та затвердження посадових інструкцій працівників відділів 

 Управління; 

5.8.4. організовує виконання актів органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, розпоряджень з питань, віднесених до компетенції Управління; 

5.8.5. організовує розгляд та виконання документів, які надходять до Управління, 

закріплює їх виконання за відділами Управління; 

5.8.6. проводить особистий прийом громадян; 

5.8.7. забезпечує підготовку пропозицій про оптимізацію роботи Управління; 

5.8.8. здійснює контроль за дотриманням працівниками відділів Управління трудової 

дисципліни; 

5.8.9. готує подання міському голові на преміювання працівників відділів Управління; 

5.8.10. готує подання міському голові на призначення або звільнення працівників 

відділів Управління. 

6. Відповідальність Управління 

6.1. Персональну відповідальність за роботу відділів Управління та належне здійснення 

покладених на нього завдань та функцій несе начальник Управління. 

6.2. Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, 

кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та в порядку, передбачених чинним 

законодавством України. 

7. Заключні Положення 

7.1. Управління ліквідується рішенням Чорноморської міської ради Одеського району 

Одеської області  або за рішенням суду. 

7.2. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідно до норм діючого 

законодавства України. 

  




