Про заходи з децентралізації
у сферах реєстрації речових прав на нерухоме майно та міграції
26 листопада 2015 року Верховною Радою України прийнято Закони
України № 834-VIII «Про внесення змін до Закону України «Про державну
реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та № 835- VIII
«Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців» та деяких інших
законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної
реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань», які набрали чинності 13 грудня 2015 року.
Зокрема, законами передбачається, що територіальні органи, утворені
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вищезазначених сферах державної реєстрації на території відповідних
адміністративно – територіальних одиниць за рішенням Кабінету Міністрів
України, прийнятим у разі забезпечення виконавчими органами міських рад
міст обласного та/або республіканського Автономної республіки Крим
значення, Київською, Севастопольською міськими, районними, районними у
містах Києві та Севастополі державними адміністраціями реалізації
повноважень у сфері державної реєстрації, але не пізніше 30 квітня
2016 року.
На виконання зазначених законів облдержадміністрацією спільно з
Головним територіальним управлінням юстиції у Донецькій області та
Головним управлінням державної міграційної служби України в Донецькій
області здійснено необхідні організаційні заходи щодо забезпечення в
області подальшої децентралізації повноважень у сфері реєстрації та
виконання ПЛАНУ спільних заходів щодо передачі повноважень у сфері
державної реєстрації органам місцевого самоврядування та районним
державним адміністраціям Донецької області.

Так,

облдержадміністрацією

семінарів-нарад

для

голів

організовано

та

райдержадміністрацій,
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селищних рад області щодо вивчення питання підключення реєстраторів до
державних реєстрів, збільшено граничну чисельність працівників районних
державних адміністрацій області, в тому числі: посад адміністраторів центрів
надання адміністративних послуг на 29 одиниць, створення структурних
підрозділів щодо державних реєстраторів - 49 одиниць (розпорядження від
26.01.2016 № 45, розпорядження від 01.03.2016 № 142).
Водночас, містами та районами області створені структурні підрозділи,
якими передбачено 143 посади реєстраторів (в виконкомах міст – 93 од.,
районних державних адміністраціях – 50 од.), призначені керівники відділів,
здійснено заповнення вакантних посад шляхом переведення спеціалістів з
територіальних підрозділів управління юстиції та проведення конкурсів на
заміщення вакантних посад.
Станом на 30.04.2016, відповідно до вимог діючого законодавства,
розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року
№ 1395-р «Деякі питання надання адміністративних послуг у сферах
державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень,
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»,
виконавчими органами міських рад та райдержадміністраціями було
отримано не менше ніж 50 відсотків

кількості державних реєстраторів,

передбаченої штатним розписом, ідентифікаторів доступу до Державного
реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного державного реєстру
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, та
відбулось підключення до реєстрів по всім 15 містам та 11 районам області,
розташованих на територій області, підконтрольній українській владі.
Крім того, відповідно до Закону України від 10 грудня 2015 року
№ 888 – VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» повноваження щодо
реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи з

4 квітня 2016 року делеговано Державною міграційною службою України
органам місцевого самоврядування (виконавчому органу сільської, селищної
або міської ради, сільському голові (у випадку, коли відповідно до закону
виконавчий орган сільської ради не утворено).
На виконання вимог закону органами місцевого самоврядування області
визначені органи реєстрації, які виконують функції реєстрації місця
проживання та зняття з реєстрації місця проживання особи.
Зокрема, у містах області створено структурні підрозділи міських рад,
якими передбачено 56 штатних посад щодо функцій реєстрації та зняття з
реєстрації місця проживання особи; сільських (селищних) радах визначено
215 відповідальних посадових осіб, територіальними підрозділами Головного
управління державної міграційної служби України в Донецькій області
здійснена передача картотек реєстраційного обліку фізичних осіб.

