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ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 

начальника відділу – державного реєстратора 

відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

та громадських формувань виконавчого комітету 

Миргородської міської ради 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 

1.1.  Начальник відділу – державний  реєстратор відділу реєстрації юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців  та громадських формувань (далі - начальник відділу) – є посадовою 

особою місцевого самоврядування, на яку поширюється дія Закону України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування». 

 

1.2. Начальник відділу забезпечує ефективну роботу відділу у виконанні покладених на 

нього завдань щодо повної, своєчасної і правильної державної реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців відповідно до вимог законодавства та у межах визначеної 

компетенції. 

 

1.3. На посаду начальника відділу-державного реєстратора призначається особа, яка має 

вищу освіту,  відповідає кваліфікаційним вимогам, визначеним Міністерством юстиції 

України, та перебуває у трудових відносинах з суб’єктом державної реєстрації ( виконавчий 

комітет Миргородської міської ради).  

 

1.4. Начальник відділу призначається та звільняється з посади міським головою на 

конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України. 

 

1.5. Начальник відділу повинен знати : 

 Конституцію України; 

 Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» та інші 

закони України, Укази Президента України, постанови Верховної Ради України, 

Кабінету Міністрів України,  законодавчі акти Міністерства юстиції України та інші 

нормативно-правові акти, що стосуються компетенції відділу; 

 інструкцію з діловодства у апараті міської ради та її виконавчому комітеті. 

 

1.6.  Начальник відділу повинен володіти державною мовою, бути досвідченим 

користувачем комп'ютера та знати відповідні програмні засоби, необхідні для 

якісного виконання покладених на нього завдань, знати та використовувати 

законодавство з питань охорони праці, правил техніки безпеки та пожежної безпеки, 

гігієни праці. 

 

1.7. Начальник відділу керується у роботі  Конституцією України, Законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань», іншими законами, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, актами Міністерства юстиції України, рішеннями 

міської ради, виконавчого комітету і розпорядженнями міського голови, прийнятими у 

межах їхньої компетенції. 



 

2. ЗАВДАННЯ, ОБОВЯЗКИ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

2.1. Начальник відділу: 

 здійснює керівництво відділу, організовує та контролює його роботу, забезпечує 

відповідно до своєї компетенції виконання актів законодавства, Президента України 

та Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства юстиції України, а також 

доручень Міністра юстиції України; 

 несе персональну відповідальність за виконання покладених на відділ завдань та 

здійснення ним своїх функцій ; 

 забезпечує дотримання вимог виконавської  та трудової дисципліни працівниками 

відділу; 

 розподіляє обов’язки  між працівниками відділу та розробляє посадові інструкції 

працівників відділу; 

 представляє відділ у відносинах з іншими органами виконавчої влади, 

підприємствами, установами, організаціями з питань, віднесених до його компетенції; 

 в установленому порядку організовує розгляд звернень (скарг, пропозицій) 

інформаційних запитів громадян, що надходять до відділу, організовує та контролює 

ведення діловодства у відділі; 

 забезпечує належне зберігання та облік книг (реєстрів, журналів), іншої документації  

та їх оформлення; 

 сприяє створенню належних умов праці у відділі, вносить пропозиції органу 

(посадовій особі), що утворив відділ, щодо матеріально-технічного забезпечення 

відділу; 

 виконує функції державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, а саме: 

 здійснює державну  реєстрацію : 

- юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; 

- створення відокремленого підрозділу юридичної особи; 

- включення відомостей про юридичну особу; 

- включення відомостей про фізичну особу-підприємця; 

- змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, у 

тому числі змін до установчих документів юридичної особи ; 

- змін до відомостей про фізичну особу-підприємця; 

- переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту; 

- переходу юридичної особи з модельного статуту на діяльність на підставі власного 

установчого документа; 

- рішення про виділ юридичної особи; 

- рішення про припинення юридичної особи; 

- рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи; 

- зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної комісії); 

- припинення юридичних осіб; 

- змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи; 

- припинення відокремленого підрозділу; 

- припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця. 

  проводить  інші дії передбачені Законом України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань»; 

 формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ; 

 формує виписки та витяги з  Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань. 

 



3. ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 

3.1. Начальник відділу повинен якісно і своєчасно виконувати посадові завдання та 

обов’язки, дотримуватись норм етики службовця та обмежень, передбачених 

законодавством. 

 

3.2. Начальник відділу несе персональну відповідальність: 

 за неякісне або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, бездіяльність 

або невиконання наданих йому прав; 

 за порушення норм етики поведінки та обмежень, пов’язаних з проходженням служби 

в органах місцевого самоврядування; 

 за збереження документації; 

 за виконання правил експлуатації електричних приладів та електронно-

обчислювальної техніки. 

 

Начальник відділу                                                                                                М.О.Заливча 

 

 

 

Ознайомлений: ___________________________________     «__22_»___березня_____ 2016р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


