кошIя
(м. одЕсА)

нАкАз

a!4.#.*Zg

Sд*са

затвердження Полохtеннlt про I_{ентрачъний
вiдд|т державноi ресстрачii, aKTiB цлrвiтьного
Управлiння державноr ресстрацii
Пiвденного мiжрегiонаJIьного 1,правлiння
MiHicTepcTBa юстицii (м. Одеса)

' Про

стану

jYs

Вiдповiдно до наказу MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд i6.10.2019
3|7зl5 <ПрО утвореннJI мiжрегiонаJIьних територiальних органiв

MiHicTepcTBa юстицii Украiни>, наказу MiHicTepcTBa юстицii Украiни
|2.20]ý }ф 405215 <Про вiддiли державнол ресстрацii aKTiB цивiльнОГО
стаýу> та З метоЮ забезпеченнlI нztJlежноi роботи районних у MicTi Одесi,

вiд

17.

мiських, мiськраЙонних, районниХ вiддiлiВ державноi peccTpattti актlв
цивiльногО станУ Пiвденного мiжрегiонzlJIьного управ,тiiння NliHicTepcTBa
юстицii (м. Одеса)

нАклзъ4о

1. Затвердити Положення про I_{ентральний вiддiл державнОi РеССтРаЦti

aKTiB цивiльного стану Управлiння дерх(авноi ресстрачii

Г{iвденного

мiжрегiОнальнOгО управлiНня MiHicTepcTBa юстицii (м. Олеса), що дOдаеться.
2. Начальнику I_{ентрального вiддiлу державноi ресстраuii аюiв цивiЛЬНОГО

станУ ПiвденногО
ре€страЦii

мiхсрегiОнzlJIъного управлiння Управлiння державноi

MiHicTepcTBa юстицii (м. Одеса) забезпечити викоЕання завдань,

викладених у Положеннi.

4

2

ýш!ре.ь

за викоriаЕfiям
наказу залиIцаю

Tia

роман Возняк
:

=',:,,*

:]i

l] ll

ii l:]:]l_

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Пiвденного мilкрегiонального
улравлI н ня MiHlcTepcTBa юстицii
(м. Одеса)

Jl /./r/a/f

м

-р/

вlддlл державноi реестрацii aKTtB
циtslльного стану
державноi
реестрацii Г{iвденного мiхqегiонатьногg
=;зз-l]нi{я
уrтравлiння
Щентратьний

-*

n*,L::CT.PCTBa

t

юстИuii

(rrл,

одеса) (далi - ВiддiЛ Управлiння
державноl 1эесстраrrir)

с:?,.ъ-т-\,рним пiдроздiлом

Управлiння дерэкавноi
ресстрацii ГIiвденного
щЕгiL]ЕаrIъного управлiння MlHicTepcTBa
юстил_тii l ]!i
сдgса) (датi
з т;_е:;няя державноi
ресстрацii) та пiдпорядковуетъся

] Вlддiл

йому

Управлiнrrя державноi
реестрацii реа,тiзуе повнова}кення
Ч;:::стерства юстиuii Украiни
у сферi державноi ресстрацii aKTiB

цивiльного

ВiддiЦ Управлiння державноi
реестРацiТ створюеться, реорганiзусться
::t,: ;сз t_r-€тъся наказом MiHicTepcTBa
юстицii Украiни.
J Вirдiл Управлiння державноi
ресстРацii у своiй дiяльностi керусться
з_;t-,;rтl,цiсю Украiни та законами
Украiчи, указами fiрезидента .Украiни
та
тЁ;зýоЕапtи BepxoBHoi Ради Украiни,
прийнятими вiдповiдн* до Конституцii
:э ,;*;t;,HiB Украiни, актами Кабiнету
MiHicTpiB Украiни,
_1

ji'ý::ti]a*c'Ba УКРаiНИ,
]ц.*]];ф.ёFii{Яl{

iнtцими актами

НаКаЗаМИ MiHicTepcTBa

про вiддiли державноi

реестрацii

юстицiт украiни, типовим

aюlB цивiльного

стану

-L;e:iJ$a-Ib'иx управлiння fuIiHicTepcTBa rостицii
) ,, ... затвердженим
;oтэ&:,}! \IrHicTepcTBa
юстицii Украiни вiд 11.04.2016 }Jb |07915
t.H

(зi змiнами), а

:чýL-ц

По;оженням

про

Щентралъний

вlддlл державнOi реестрацii

aKTiB

MiHicTepcTBa
{

r-r1{
;л:i--j-

Управлiння державноТ
реестрацiТ }-гриfuIу€тъся за рахунок
mшщ:з l*а;авного бюджету УкраiЪи.

:

ts_::|т Управлiння державноi
реестрацii с юрицичною особою, мас
,]ШЧгf,; :з юбраЖенняМ
ЩерlкавнОго Герба УкраiЪи та cBoiM найменуванням,

*,чщ,

:з зображенням

fiержавного Герба Украiъи длrt проставлення апостилrI,
"t, --зý:т
нообхiднi для виконання cBoix повновffкень.
-" Пu';тоХенн,I
набирае чинностi з моменry його
затвердження. Змiни,
-*]та}fпи,

,]О ньогО можуIЪ бути BHeceHi
'n:]Г":g;i;-iiЯ
начацъникOм Г{iвденного
шлл;е-:.чеlъного
управлiння MiHicTepcTBa юстицil. (ья. одеса)
(далl

ПI.l}::Оtsе-IЬНе

УПРаВЛiННЯ MiHicTePcTBa юстицii) за власною
iнiцiатиЕою або за
ПТt*--'j:!Зi'Ю НаЧаJIЪНИКа
УШравлiнЕll

державноi ресстрацii, у
разi змiни типовот
_rri,tрегiо}lальноГо
управЛiння I!{iHicTepcTBa юстицii, назви
Вiддiлу
з:r:,а:,атlя ,lержавноТ
ресстрацiТ або змiни функцiй Вiддiл Управлiння
_!trý - зýJl рессlрацii, тошtо.

ýn j;:;t

II, OcHoBHi завдання Вiддiлу
Управлiння державноi
ре€страцii та його керiвника

],

основними завданнями Вiшiл
Управлiння державноТ
ресстрацiТ с:
- 1частЪ у забезпеченнi
реалiзацii державНоi полiтики сферi
у
державноТ
FЗ:;;аt_lii aKTiB цивiльного стану"

**:

-

ОРГаНiЗаЦiЯ

-

ОРГаНiЗаЦiЙНе

РОбОТИ З ПРОВеДеНня державнот
реестрацiт aKTiB цивiльного

i

МеТОДИЧНе забезпечення

та координацiя

дiяльностi
х,Ё,эrяиL мiсъкиХ (MicT обласного
значення), мiськрайrэнних
вiддiлiв державноТ
:ец:::зацii

aKTiB цивiльного стану сдеськоТ
областi {далi * Вiддiли),
заý;_:авчILК KoMiTeTiB
сiльських, селиц{них, мiських
(KpiM MicT обласного

]Е:;еrrFJ_я)

l

рад з питанЬ державноТ
ресстрацiТ aKTiB цивiльногс станV.

'a

- ýонтроль за дiяльнiстю Вiддiлiв.
- iiонтолЬ за дiяльнiстЮ виконавчих

KoMiTeTiB сiлъських, селищЕих,

шЁъ,шfr tl.pilr MicT обласногО значення)
раД у сферi державноi реестрацiТ aKTiB
jjE*]iЗuf]O сТанУ.

- ховторна видача свiдOцтв IIрс
Jтч, " розгхяд

держаtsну рf;€страцiю

aKTiB цивiльного

питань щодо внесення змiн до актових записiв цивiльного стану,
д :1t;,:t; iч анулювання.

-

З.-:

збсреження архiвного фоr,ду.
фор*ryВаЕIня .Щержавного реестру aKTiB цивiльного станY гроý,{адян.

]. Вiддiл вiдповiдно до покJIадених на нъого завдань:
i } органiзовуе шроведення державнот
ресстрацiт akTiB цивiльного стану
теrrи та виконання ними iнших повноважень, визначених
закOнодавством;

ll

контролюс дiяльнiсть Вiддiлiв та додержання ними
законодавства у
:,g,cT: lep;KaBHoT
ресстрацiТ aKTiB цивiльного стану, перевiряс ik роботу;

перевlряе дотримання законодавотва виконавчими комiтетами
.=.;lilГ{: селищних, мiських (KpiM MicT обласного значенця) рад при

::};,зе]енЕi державноТ
реестрацii aKTiB цивiльного стану;
-i) вивчае та узагальнюе практику застосування

jff]KaBHoT.

законодаtsства з питань

ресстрацiТ aKTiB цивiльного стану, розробляе пропозицiТ
для
-:*сliонаiiенЕя законодавства
_,
та внесення ik на розгляд MiHicTepcTBa tостицiТ
_|-iэп.:rи:

нада€ практичну та методичну
допо}4огу Вiддiлаьл, а тако)лt виконаtsчим
,r*y:TeTarr сiльсъкихJ селищних, мiських
(KpiM MicT обласного
}}

Еачеi*ш) рад у сферi державноТ
реестраrдiТ aKTiB цивiльного стану;
б} здiйснюе заходи щодо пiдвищення ефективностi
роботи Вiддiлiв,
tЕýсЕавчих KoMiTeTiB сiльських,
селищнi{х, мiських {крiпл MicT обласного

:нз,_еliня) Рад з питань державЕоТ
ресстрацir aKTiB цивiльного стану;
7

i в установленому

порядк_v органiзовус ведення звiтностi та
складання

З:=ОВitrНlТХ iT
фОРМ ВiДДiЛами областi та виконавчими комiтетами сiльських,

;а_iiiцн}D(, мiських (KpiM MicT обласного
значення) рuд

з питань

державноТ

б
+

3it],-тпяЦ;Т aKTiB ЦиВL'IьноГо сТану,

а

також безпосерецньо веде звiтнiсть
r :,rDЯ]К}=- передбачеЕомУ Iнструкцiсю про ведецня звiтностi вiддiламtt
:Ё?;':эtsноi реестрацii aKTiB цивiльного стану, затвердженою
\f--icTePcтBa юсТицii УкРаiни вiД

:д:i -

наказом

24

сiчня

20iЗ року ýЬ lбgl5 (зi

змiнами).

Iнструкцiя)' та скJIаДас звiти про витрачаннЯ бланкiв свiдоцтв
про
r j,*ýRвtц.
ресстрацiю aKTiB
стану;
цивiльного

8) забезпечус ведення та
формування Вiддiлами ffержавнсго ре€стру akTiB
-:!qэ,]ьноГо стаýУ громадяН вiдповiдНо до ПорЯдку ведоНня
fiержавного ресстру
стану громадян, затвердженого г{остановOiо Кабiнет,ч

вiд

22

серпня

2007 року

J\Ъ

1064 {зi

зплiнаплrr), та

:Ёj:ссередЕьо вносить до Щержавного
ре€стру aKTiB тllавiльного стану громадян
,ia-li - Ресстр) вiдомостi про народження
фiзичноi особи та iT пOходх{ення,
-;i,_зов-lеНня, позбавлення
та поновлення батькiвських гIрав, шлюб,
розiрвання
-:_-iбr,, змiнУ iMeНi, смерть,
а також ilро внесення зплiн. ilоЕOвлення та
i; .ЕоВання,актових записiв цивiльного стану;
9) забезпечус формування та подання Вiддiлами
органам tsедення
lс_г;iавного
реестру виборцiв вiдомостей, передбачеаих Законолr }/краiъи
<про

l;;,ааВНИй реесrгр виборцiв>,
та постiйн5z взасмодiю i
l хгiонмьними органами адмiнiстрування та органами

спiвпрацю

ведення ЩержавнOго

f-.сIру виборцiв;

10) забезпечуе на,тежне зберiгання та оформл*ння
tsiддiлами книг
,-:хавноТ
ресстрацiТ aKTiB цивiльного стану, метричних книг
та iншот

:,:_trrteHTaцii, пов'язаноt

з

дер}кавною ре€страцiею

aKTiB щивiльного стан)/,
а.також
зберiгас другi примiрники актових
'-б_тiк,
записiв цивiльного етану,
зеfе В установленому порядку облiк
книг державноi реестрацii aKTiB
цивiльного
;:а}, i метричних книг; передае книги
державноi реестрацii aKTiB цl.tвiльного
]:зн\-i метричнi книги на apxiBHe зберiгання
вiдповiдно до законодавства;
11) забезпечус Вiддiли бланками
свiдоцтв про державну
ресстрацirо akTiB
-;rвj_тъного
стану, ix налеlкний облiк та зберiгання;

:t

l

t

ry

1j

q

] r ЗабеЗПеТ-С НаДаННЯ ВiДдiлами платнкк
паакyI \а бtзýýýеъе\ъьо чъда0
ээ;rовiдно до законодавства;
-

э

,

j

}

t Н&ДаС вiдомостi,

необхiдн

i

ц*

Ероведе}iirя розрахункiв

iз:вег'Ufiен}Ц мiжрегiоналЬНиМ
1'правлiнням MiHicTepcT*a юстицiт
розмiрiв
LT?-' за
послуги, якi можlТь надаваТися
вiдповiдно до законодавства;
'.TaTHi
r
]-l) видас повторно свiдоцтва про
державну реестрацiю aKTiB цивiльного
,ГЭii-l

в;lтяIи з Реестру порядку, передбаченому
у
законодавством;
15 i розг;lяда€ матерiали
сilраts Вiддiлiв про ан}нюtsання

"

ilоновлених та

1*Ё]Jlно сiсIIадеЕих актових
записiв цивiльного стану та складас
вiдповiднi
gи;i]BK}I
з цього IIитаIiня;

б,l подае iнформацiю про
HeпoBep*eHi при ан\,люваннi актових
записiв
_эзLlьного стану свiдоцтва про
державIIу ре€страцiю aKTiB цивiльного
стану
::r :сзlriщення на офiцiйному веб-сайтi
MiHicTepcTBa }остi.IцiТ Украiни;
:

7) розгляда€ матерiшrи справ
про внесення змiн цс актових записiв
--'li, ]ьноГо
стану, ik поновлення та анулювання
вiддiлу державноi
i

ресстрацiТ
цrгвiлъного стану iншого
'dв
регiону та складае мстивов анl,tйвисновок
про ik
э,;"r Bi:HicTb законодавству;

Е) продовжус вiдповiдно
до законодавства строк розгпяfу Вiддiлама
]:,-,*= шро внесення
i

i

змiн до актових записiв
цlrвiлъного

:;нов:теr{ня та анулювання;

стану,

i9) вносить змiни до актових
записiв цивiльного стану;
]0) здiйснюе звiрку вiдповiдностi
пiдпису посадовоТ особи та
вiдбитка
:'*ia;Ktl ВiДДiЛiв, проставлених

на докуиентах про
державну ресстраr{iю aKTiB
;:з::ьчого стану' зразкам'
наявниМ у його сЕравах,
та засвiдчус ix для
f, : Ё ё_\ _lьськоi
легалiзацii;

:1)

приймае для проставлення
апсстиля офлцiйнi документи,
}цjа!Oтъся органаМи rостицii

rцо

та оудами, а такоЖ
докуе,{е}rти, ý{о оформлюються
::;аВi}'СаМИ УКРаiНИ,
та видае ik з проставленим
аг{остилем;

l

#

iJ
t*ii} Т;'-

r РОЗГ-lяДас заяви, скарги,

пропозицii вiд громадян, органlв державноi

}(iСЦеВого самоврядування, гtiдприемств, установ та органiзащiй з питань,

fi[: :::]i,i:атъ .]о його компетенцiТ;
--]

l На.]ас в установленому порядку iнформашiю за запита&4и на публiчну

ЁШ!r]-r,lяцi16 фiзичних

та юридичних осiб, а тако,а за заI]итами

адвокатiв,

*]ЗГ{::=ix rеп_lтатiВ, ilравоОхороFIниХ органiв, офорr.тленими вiдповiдно до
j&ý::,:"*aBcTBa, з питань, що нzLпежать до його KoltпeTeHtlii, анаJтiзус стан
цiсТ
}:i1_":la:
]+ i Веде прийом громадян з питань, що наJIежать до його компетенцiТ;

)

:5

забезпечус виконаннl{ tsiддiлами

та

безiтосереп:нъо Еиконус

,rui_"EiЗlufJHi

договори цро правову допомогу та правовi вiлносини у цивiльних
*з :_:"lel-ialгK справах, згсда на
обов'язковiсть яких на_]ана BepxcBHcttc Радоло

в частинi витребУвання дOкументiв про дер;.Iiавну ресстрацiю aKTiB
,tЗ*]-IitrГО стацУ та викоНання прохань IIро наданi{я правсвоТ допоl{оги з
з л:еl__;:-

:э.:-ь"

якi_ належать

-:rз_.ьэого станУ;

]5l
т

_r-

--.

_-

компетенцiТ органiв державноi ресстрацiТ aKTiB

забезпечуС tsiддiли документацiсю, яка використовчеться

в

1х

-, 1+,.

-5_-:Llt l l_

'Ё]ti

до

-li

}

гоryе та подас прGпозицiТ мiжрегiональноп,lу чправлiннiо \,iiHicTepcTBa

-:i з
питанъ матерiально-технiчноIс забезпечення

Вiддiлу та Вiддiлiв;

],з) забезпеТус реалiЗацirО наказУ MiHicTepcTBa юстицiТ }.краiЪи *Про

Х:::ЗаiiЮ

Ч

--

j-

ПLТОТНОГО Проекту

щодо державЕоТреестрацiт ruлюб;,. вlд22.о7.201б

5 (зi змiнами);

]у) забезпеч5zс прийом та розгляд
веб-порталу <Звернення

зtsернень осiб.

якi

скOристалися

у сферi

державноi ресстрацiТ aKTiB
,,],:: -5;..о стану>, запровадженогО вiдповiдно
до розлоряджеFlня Кабiнету
Ъ{-'-:i;:рiв Украiни вiд 26.a6"20i5 Ns 669-р кГ{ро
реалiзацлrо пiлотного
'ц]rJ_l,та\fЕ

]If;Ё_,::\

у

сферi державноТ ресстрацiТ aKTiB цивiльного стану)), здiйснюс

,ъ-= fьýення вiдомостсй
щод0 кiлькоотi осiб, якi скортистаJ{ися пOслYгаNIи веб_Ъ:Г:;;,.

ý
7

з0) здiйснюе iншi повноваження, передбаченi законам!I Укратни
:_+rпliми актами законодавства, наказаNIи MiHicTepcTBa юстиrtiТ

ЕЕЕ"

1.

та

Украiни,

FЕр*ва т* **ФЕuязки Вiддiлз,

Вiддiл Управлiння державноi ре€страцii пiд час викOнання цок,тIадених

:-:а нього завдань взасмодiс

з

iншими

u.хрегiона,тъного уяравлiнrrя fuIiHioTepcTBa

зiп(онавчOт влади, органами мiоцевого

пlдроздlлами

стр}ъ(турними

юстиltiт, мiсцевими органами
самOврядування, а

також

зl-шриемствами, установами, органiзацiями незапежно вiд форм Тх власностi з
]ЕтаЕъ, що'наJIежать до його компетенцil.
2. Вiддiл Управлiння державнот реестрацiт мае право:

1)

перевiряти дiяльнiсть Вiддiлiв

та

дотриý{анюI законодавства

впконавчими ксмiтетами сiльських, селищних, мiських (кlэiм MicT обласного
значеннЯ) раД при проведеннi державноТ peccTparliТ aKTiB цивi;Iъного стану;

2)

одержувати безоплатно

овганiв, пiдприсмств, установ
trокументи

i

в

установленому порядк,ч

органiзацiй нез€шежно

вiд

деркавних

вiд форlrlr ik власностi

та iнформацiю, необхiднi для виконання ilокJIадених на

нього

завдань;

З)

за .погодженнllм

з

керiвництвом Управлiння державноТ peccTpalriT

ui;крегiоналъного улравлiння юстицii скликати та проводити наради ДЛЯ
алтрiшення питань, що наJIежать до компетенцiТ вiддiлiв державноТ ресстрацiТ
altTiB цивiльного стану;

4) залу{ати в установленому порядку дJuI викснання ЕокJIадених
В

iддiл УправлiннJI державноТ ресстрацiТ завдань працiвникiв В iддi;liв

на

;

5) брати у{асть у нарадах, oeMiHapax та iнших заходах з питанъ,

шlо

нЕIежатъ до компетенцiТ Вiддiл Управлiння державноТ реестрацiТ;
6) мати iншi права згiдно iз законодавством.

З. Вiддiл

Управлiння державноТ реестрацiТ зобов'язаний забезпечувати
реазiзацiю прав та свобод громадян в сферi державноТ реестрацiТ aKTiB

lg
цивiльного стану.

4. ПокладеЕнlI на Вiддiл Управлiння державнот реестрацiт завданъ- не
передбачених цим Положенням, i таких, що не стос}tотьýя питанъ вiднесених
ься.
до компетенцiТ Вiддi"ц Управлiннrl державноi реестрацii i{e дOIтуска€T

п'; Керiвництво Вiддiлу Управлiння державноi ресстрацtt

t. вцдiл

начальник Вiддiлу Управлiншr державноТ ресстрацii,

очолю€

який призначаетъся на посаду

та

звiльнясться

з

посади начапьником

мiжрегiонального управлiння MiHicTepcTBa юстицiт

у

встановленому

законодавствOм пOрядку"

2.

Нача,ЧъникоМ

Вiддiл Управлiння державЕоТ ресстраuiТ ý{оже бути

громадяНин Украiни, якиЙ вiльнО володiС державнОю мовоЮ, \{ас виrцу ocBiTy

за ocBiTHiM ступенем магiстра У галузi знань <Право> та досвiп, роботи на
посадах державноi служби категорiй

<<Б>>

чи

<<В>,

або досвiд с;rvх;би в органах

мiсцевог0 самоврядуваннJI, або досвiд роботи на керiвних поса.lах Пi.апРИСМСТВ,

установ та органiзацiй незаJIежно вiд форм власностi не менше дВоХ poKiB, а

також вiдповiдають вимогам, визначеним суб'сктом призначення.

ПОоаДа

начаJIьника Вiддiл Управлiння державноТ ресстрацii наJIежить до категорiТ

<Б>

посад державноi олужби.
3. Начатьник Вiддirry Управлiцня державнOi ресстрацii

:

1) здiйснюе керiвництво дiяльнiстю Вiддiлу Управлiнлlя

лерiкавноi

ресстрацii органiзовуе та контроJIю€ його робоry, забезпечlrс вiдповiдно до
свосТ компетенцii виконання КонституцiТ УкраiЪи та законiв Украiни, указiв
ПрезидЬнта' УкраiЪи

та

постанов Верховноi Ради УкраТни, прийнятих

вiдповiдно до КонституцiТ УкраiЪи та законiв Украiни, aKTiB Кабiнету MiHicTpiB

УкраiЪи, iншlтк aKTiB законодавства УкраТни, наказiв ý{iHicTepcTBa юстицiТ

УкраiЪи, дору{ень начаJIьника мiжрегiонЕtпьного управлiння MiHicTepcTBa
юстицiТ, начаJIьника Управлiння державноТ ресстрацiТ;

/{
2) несе персонатьн}, вiдповiдальнiсть за виконання покладених
на Вiддiл
управлiнЕ{я державноi реестрапii завдань та здiйснення
ним cBoik повноважень;
З) забезПеаY€ IоТр}LllаЕЕя Виft/tОг виконавськоi та трудовоi
дисциплiни
працiвниками ВiддLry Управriння державноi
ресстрацiТ ;

.

о) розподLтяс обов'язки

lliж працiвниками Вiддiлу Управлiння

державноТ

ресстрацiТ та розроб-тяс iч посадовi iнструкцiТ;
5) планус робоц-

вiлtе'

Управлiння державноi ресстрацii та забезпечус
належний i свосчасчттli стан виконаннrI запланованих
заходiв;

б) за дор}чеЕЕ-f\t нача]ьника мiжрегiоналъногG
],iправлiння l\{iHicTepcTBa
юстицiТ, назаlьниýа \-правлiння державноi
реестрацiТ предстаtsляс Вiддiл
управлiннll дер){{авнот ресстрацiт вiдносинах
з iншилrи органам!r виконавчот
у
ВJIаДИ' пiдприсмства\fllустановЕtI\,Iи, органiзацiями з питань,
вiднесенлж до його

компетенцii;

7)

бере \частъ

мlжрегrона]ьни\l
док)rп4ентlв

i

r

нарадах та iнших захсдzlх, що IтровOдяться
трав-liшrяlчr ý4i*icTepcTBa юстицii, пiдготовцi
вiдповiдних
В- що наJIежать до компетенцiТ Вiддiл Управлiння
\

державноТ рессграuiТ

8) веле особисппi прlлйом громадян;

9)

_установlено\г\. порядку органiзовус розгляд звернень (окарг,
пропозиЦiй), зап;ггЬ на гп-б--iiчну
iнформацiю фiзичних та юридичних
осiб, що
надхомтъ до В iлLт Управаiн}ш
.в.

державнот ресстрацiт;

10) органiзовl-е та коЕтролюе ведення
дiловодства
державноТ реестрачii;

11)

забезпе,гу-с на:iежне зберiгання

у Вiддiл Управлiння

та облiк бланкiв свiдоцтв

про

державну реестрацiю aKTiB цивiлъного
стану, книг про державýу
реестрацirо
aKTiB цивiльного стаЕу, метричних
книг та ix оформлення;

12) забезпечус HaJIeжHy органiзацiю
роботи щодо надаFiня платних

послуг, а також ведення ix облiку
вiдповiдно д0 законодавства;
l3) забсзпечу€ спiвпрацю з
регiональними оргацами адмiнiстрування та
ВеДеННя ýержавного
ресстр1, виборцiв;

{ý

14) вносить пропозиr{ii шодо заохочеЕЕя або

iнilliювання

дисциплiцарного провадя(ення стосовно державнlгх службовцiв, с;:у,iкбовцiв та

iншрр< працiвникiв Вiддiщ,- Управлiння державноi ресстрацiТ,
працiвникiв Вiддilriв;

15) провOдllть нара.:ти

з

а

також

питань, що напежать до компетенцii Вiддiлу

Управлiння державноТ ресстрацiТ

:

tr6) готус iнфорrrаrriю 1, сферi лержавноТ реестрацiТ aKTiB rlивiлъного стану

для офiцiЙного веGсайп- rri;лрегiонzшIьного управлiння MiHicTepcTBa юстицiТ
та забезпечуе iT oHoR-IeHHlI:

17) здiйснюе iHrпi

повноваження, передбаченi завданнями Вiддiл

Управлiння державноi рсст,оаuii.

На час вiдсr,тностi начапьника Вiддiл Управлiння державноТ ресстрацiТ
ВИКОНаiiЕя обов'язкЬ гlоLlа.]аеться на заступника начальника Вiддiлу
4"

УПРаВлiння дерj{tавноТ ресстраuii або iншу особу, визначечу цаказом
мiхсрегiона:rьного 1ттрав-:iняя \.{iHicTepcTBa юстицiТ.
\-. Органiзацiя роботи Вiддiлу

1" Чисельнiсть пparriBHi,lKiB Вiддiлу Управлiння державнсТ ресстрацiТ
визначаеться MiHicTepcTBou юстицiТ УкраiЪи пiд час затвердження зведеноТ
отруктури та штатноТ чисе-lьностi мiжрегiона-цъного
управлiння hz{iHicTopcTBa

юстицii за

подаНнrIм Ilача-Iьника мiжрегiонального 1тiравлiння MiHicтepcтBa

юстицiТ.

2" Положення про Вiддiл Управлiння

держаЕноТ ресстрацiТ

затверджуdться начаjIьником мiжрегiонzlllьного
управлiння MiHicTepcTBa
юстицiТ.

З. Працiвники ВiддLту Управлiння державноТ
рееgтрацiТ здiйснюють своI

повновФкення вiдповiдно до посадових iнструкцiй, затверд}кених начацьником
мiжрегiОн€LльногО

цим По-;тоженням.

утравлiння MiHicTepcTBa юстицii , якi розроблено згiдно

з

i

#
4.

ВiддiЛ Управ-тiннЯ державнОi ресстрацii здiйснrос свою дiяльнiсть

вiдповiдНо до п_-IаЕ\,роботИ мiжрегiонаJIьного
управлiння V[iHicTepCTBa юстицiТ

та планiв

роботrr

ВiлLт

Управлiння державнот ресстрацiт, затверджених

наJIежним чино\{.
5. УпраЬтilжЯ .]ев;fiазноТ ресстрацiТ створюс
умови для негlежноТ роботи i

пiдвищеНня кватiфiхл:il праuiвникiв Вiддiл Управлiння державноi
ресстрацii,
засезпечу€ I]t пэiltlllТ-lеЧrrЯrr. те-тефонниьл зв'язком, засобами оргтехнiки,

вiдповiдно

rtiсцяlчtи зберiганrrя документiв, а також
законодавчи}дl _тз i;-rll.гr Hоp\{aTI,IBHO * правовиь{и а-кта\4и i
довiдковиN{и
об_-lатр;а;дr_rс1

матерiалами з пЕгil{ь в:=зсеiIгr .]о компетенцiТ Вiддiлу Управлiння
державноТ
.1..

peccTpariiT

"

VI. ВзасrrовiJЕt}еЕшil Вiддiлу Управлiння державноТ
ресстрацii
,

J,.

Вiдll-

}'шгаа:l*=я

_]е_о,i\аВнсТ

ресстрацiТ здiйснтос своТ повноtsаiкення

як беЁпосередъо. тдt i чзрез Вiд:i_ци.

2" ВiддЬ R"аFvФт€ з центральними органами виконавчоi

влади,

мiсцевими державна{лt *пrьiстр ацiями, сргаЕiами мiоцевого
самоврядування,
а також пiдприсr
r.становами, органiзацiями в тому

числi

вiднесених до компетенцiт Вiддiлу Управлiння
державцоТ peccTparrii.

З. Вiддiл

}rправлir*rя

структурними пiдро з-т!

-та\(

компетенцiТ Вiддi;ц-.

В "о, начацьника
1тlравrirшя

лержавноТ

1тlравлiння

рееотрацлt

юстицii,

з

взаспаодiс

з

iнrпими

питань вiднесених

роман Возняк

до

a

wrт

{нЕ

jlx[}tI

иýд,ri { ]ц.ФлЁсд }
Про, tито, прошнурuвано,

та

пронуме"рOвано

крiплено печаткою
,{l

LlZ&

1

Flý*та,
l

+

тачt.rп

головвrдй

вiддiлу
дрБуIlле

ролlс}

Дргачовr

a

