
 

 

УКРАЇНА 
 

САФ’ЯНІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ІЗМАЇЛЬСЬКОГО РАЙОНУ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВОСЬМОГО СКЛИКАННЯ 

П’ЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

  

25 лютого 2021 року                                                                                                          № 229-VІІІ 

 

Про здійснення повноважень у сфері державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань та надання відомостей 

з Державного земельного кадастру 

 

З метою здійснення повноважень у сфері державної реєстрації, відповідно зі статтею 38 

Закону  України « Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 6 Закону України « Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», статтею 1 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», статтею 12 Земельного Кодексу України, Законом України « Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення  повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг» Саф’янівська сільська рада 

Ізмаїльського району Одеської області  

ВИРІШИЛА: 

1.Здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації  речових прав на нерухоме майно  

відповідно до Закону України«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», повноваження у сфері державної реєстрації фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань, відповідно до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань»  та повноваження з надання 

відомостей з Державного  земельного кадастру. 

2.Покласти повноваження у сфері державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, 

державної реєстрації  юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань та 

надання відомостей з Державного земельного кадастру на відділ з питань надання 

адміністративних послуг та  державної реєстрації виконавчого комітету  Саф’янівської сільської 

ради Ізмаїльського району Одеської області. 

3.Обов’язки з державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної 

реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, надання 

відомостей з Державного земельного кадастру  покласти на державних реєстраторів та 

адміністраторів відділу з питань надання адміністративних послуг та  державної реєстрації  

виконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області, за 

функціональним розподілом. 

4.Виконавчому комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району Одеської області 

вжити необхідних заходів щодо матеріально-технічної  організації та забезпечення діяльності 



державних реєстраторів та адміністраторіввідділу з питань надання адміністративних послуг та  

державної реєстраціївиконавчого комітету Саф’янівської сільської ради Ізмаїльського району 

Одеської області 

5.Дане рішення набуває чинності з дня прийняття та підлягає оприлюдненню на офіційному сайті 

сільської ради. 

6.Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні депутатські  комісії сільської 

ради з питань депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності та захисту людини; 

з питань земельних відносин та охорони довкілля; комунального господарства, будівництва та 

підприємницької діяльності. 

 

 

Саф’янівський сільський голова                                                              Наталія ТОДОРОВА 


