від 17 травня 2016 року

№ 129-р

Про внесення змін до Положення про
управління економічного розвитку,
торгівлі, промисловості, інфраструктури
та надання адміністративних послуг
Голованівської районної державної
адміністрації
Відповідно до розпоряджень голови районної державної адміністрації від
24 лютого 2016 року № 46-р «Про перейменування посади», від 26 лютого
2016 року № 47-р «Про затвердження змін до штатного розпису по структурних
підрозділах Голованівської районної державної адміністрації» внести зміни до
Положення про управління економічного розвитку, торгівлі, промисловості,
інфраструктури та надання адміністративних послуг Голованівської районної
державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови районної
держаної адміністрації від 04 січня 2016 року № 1-р, доповнивши:
пункт 4 підпунктами 8-10 наступного змісту:
«8) проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб;
9) внесення до Єдиного державного реєстру відомостей про державну
реєстрацію осіб;
10) здійснення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та
їх обтяжень.»;
пункт 5 підпунктами 72-76 наступного змісту:
«72) вносить пропозиції щодо отримання від центральних органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування інформації, документів і
матеріалів, а від органів статистики – статистичних даних, з метою виконання
покладених на державного реєстратора завдань;
73) вносить пропозиції по удосконаленню роботи відповідних
організацій, установ щодо взаємодії районної державної адміністрації при
здійсненні заходів та дій, передбачених Законом України «Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців»;

2
74) здійснює оформлення та видачу свідоцтв про державну реєстрацію, а
також їх заміну;
75) проводить державну реєстрацію припинення юридичних осіб та
державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичними
особами-підприємцями.
76) формує, веде та забезпечує зберігання реєстраційних справ.»;
пункт 6 підпунктами 7, 8 наступного змісту
«7) проводити державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців, видачу виписок, витягів, довідок з Єдиного державного реєстру;
8) приймати та видавати документи, пов’язані з проведенням державної
реєстрації речових прав на нерухоме майно, взяттям на облік безхазяйного
нерухомого майна, надавати інформації з Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.».
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