
Додаток 40 

 до розпорядження міського голови  

 від _____________ року №_______ 

 

           ЗАТВЕРДЖУЮ 

           Арцизький міський голова 

 

____Сергій ПАРПУЛАНСЬКИЙ 

 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

державного реєстратора юридичних та фізичних осіб відділу 

 «Центр надання адміністративних послуг» Арцизької міської ради 

 

1. Загальні положення 

                                                                      

 1.1. Державний реєстратор юридичних та фізичних осіб відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради є посадовою особою місцевого 

самоврядування, який призначається на посаду за результатами конкурсу і звільняється з 

посади розпорядженням міського голови або іншим способом відповідно до чинного 

законодавства України. 

1.2. Державний реєстратор юридичних та фізичних осіб відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради начальнику відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради. 

1.3.Кваліфікаційні вимоги: вища освіта не нижче ступеня бакалавра, вільне володіння 

державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на 

посадах державної служби  не менше 1 року. 

1.4. В своїй діяльності адміністратор відділу керується Конституцією України, Законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про звернення громадян», «Про інформацію», «Про доступ до 

публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності», «Про адміністративні послуги», розпорядженнями міського 

голови, Регламентом міської ради, Положенням про відділ та цією інструкцією. 

 

2. Посадові обов`язки 

2.1.  Проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, 

формування та ведення реєстраційних справ (крім реєстраційних справ юридичних осіб, 

зареєстрованих відповідно до частини четвертої статті 3 Закону про державну реєстрацію 

2.2.     Забезпечення ефективного виконання покладених на державного реєстратора 

відділу завдань щодо реалізації державної політики, виконання загальнодержавних, 

галузевих і регіональних програм, виконання законів та інших нормативно-правових актів 

у сфері надання доступних і якісних адміністративних послуг. 

2.3. Оформлення та видача  виписок, витягів та довідок з Єдиного державного реєстру. 

2.4. Проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичних осіб та 

державну реєстрацію зміни імені або місця проживання фізичних осіб- підприємців. 

2.5. Проведення державної реєстрації припинення юридичних осіб та державну 

реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними особами-підприємцями. 

2.6. Здійснення оформлення, видачу та засвідчення юридичним особам дублікатів 

оригіналів їх установчих документів та змін до них. 

2.7. Внесення до Єдиного державного реєстру відомості про державну реєстрацію особи 

на підставі рішення суду. 



2.8. Повідомляє правоохоронні органи щодо порушення визначеного законом строку для 

подання відповідними посадовими особами  юридичної особи та фізичною особою-

підприємцем державному реєстраторові рішень щодо припинення юридичної особи або 

підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. 

2.9. Проведення у випадках передбачених Законом про державну реєстрацію, спрощену 

процедуру державної реєстрації припинення юридичної особи  шляхом її ліквідації та 

припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. 

2.10. Складає та надає звітність з питань реєстрації юридичних осіб  та фізичних осіб-

підприємців. 

                                                    3.  Права 

3.1. Внесення, в установленому порядку, пропозицій щодо удосконалення роботи відділу 

3. 2. Проведення організаційних заходів з питань, що належать до компетенції відділу 

3.3. Безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, підприємств, 

установ та організацій, що належать до сфери їх управління, документи та інформацію, 

пов’язані з дотриманням таких послуг, в установленому законом порядку 

3.4. Інформувати начальника відділу надання адміністративних послуг та суб’єктів 

надання адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв  про надання 

адміністративної послуги, вимагати вжиття  заходів до усунення  виявлених порушень 

 

 4. Відповідальність. 

Державний реєстратор юридичних та фізичних осіб відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Арцизької міської ради несе відповідальність за: 

4.1.Неякісне і несвоєчасне виконання посадових обов’язків, покладених на нього 

Посадовою інструкцією, невиконання рішень державних органів чи доручень, 

розпоряджень і вказівок керівництва міської ради. 

4.2.Порушення норм етики поведінки посадової особи місцевого самоврядування та 

обмежень, пов’язаних з прийняттям на службу в органах місцевого самоврядування та її 

проходження. 

4.3. Порушення законодавства про державну таємницю та розголошення інформації, яка 

згідно із законом не підлягає розголошенню. 

 

                                                      5.  Інші положення 

5.1.Дана посадова інструкція складена у двох примірниках, один із яких зберігається у     

відділі організаційної та кадрової роботи, а другий - у відділі «Центр надання 

адміністративних послуг». Працівнику видається під підпис копія посадової інструкції. 

5.2.Розділи  «Завдання та обов’язки», «Права» та «Відповідальність» можуть бути 

уточнені в разі зміни структури, завдань і функцій відділу. 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Начальник відділу організаційної  

та кадрової роботи міської ради                                                                Інеса СТОЙКОВА 

 

Начальник відділу «Центр надання адміністративних  

послуг» Арцизької міської ради                                                          Оксана РЕШЕТНЮК 

 

 

З посадовою інструкцією ознайомлений (-а) та копію примірника отримав(-ла): 

 

__________________          
(Дата ознайомлення)

 

_________________          
(Особистийпідписпрацівника)

 

____________________________          
(Прізвище, ім’я, по батькові)

 

 



 


