
 
У к ра їн а  

Бережанська міська рада Тернопільської області 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 06 лютого  2020 року                         №  1144 

 

Про роботу відділу   державної 

реєстрації Бережанської міської ради 

за 2019 рік 

 

Заслухавши звіт начальника відділу державної реєстрації  міської ради 

Петровича Ю.В.  про роботу відділу за 2019 рік,  керуючись  ч.2 п.2 ст.52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі власних 

повноважень, виконавчий комітет Бережанської  міської ради,  

В И Р І Ш И В: 

1. Звіт начальника відділу державної реєстрації  Бережанської міської ради  

Петровича Ю.В.  про роботу відділу  за 2019 рік, взяти до уваги (додається). 

2. Роботу  відділу державної реєстрації  міської ради за 2019 рік визнати 

доброю. 

3. Відділу  державної реєстрації  міської ради  (Петровичу Ю.В.): 

3.1. Забезпечити виконання норм Закону України «Про державну 

реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень», Закону України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань» та інших нормативно-правових актів у сфері 

державної реєстрації. 

3.2. Дотримуватися строків розгляду заяв у сфері державної реєстрації. 

3.3. Здійснювати узагальнення якості надання реєстраційних дій у сфері 

державної реєстрації, а саме: 

- слідкувати за змінами у законодавстві стосовно державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно та державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців;  

- проводити роботи щодо покращення якості надання реєстраційних послуг 

у сфері державної реєстрації; 

- дотримуватись порядку ведення, формування та зберігання реєстраційних 

справ як у паперовій формі так і у електронній формі. 



3.4. Забезпечити виконання п. 266.7.4 ст.266 Податкового кодексу України, 

в частині подання інформації контролюючим органам, необхідної для 

розрахунку податку на майно. 

4. Рішення виконавчого комітету Бережанської міської ради від 31.01.2019 

року №805 «Про роботу відділу державної реєстрації міської ради Бережанської 

міської ради за 2019 рік» зняти з контролю, як таке, що виконане в цілому. 

5. Контроль за виконанням рішення доручити секретарю міської ради 

Гончару П.В. 

 

 

Міський  голова                Володимир   МУЗИЧКА  
                           
                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Звіт про роботу відділу державної реєстрації Бережанської міської ради 

за 2019 рік. 

 

     Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 

01.01.2019 року по 31.12.2019 року державними реєстраторами відділу надано 

1144 (тисячу сто чотирнадцять) послуг у сфері державної реєстрації речових 

прав на нерухоме майно, з них 753 (сімсот п’ятдесят три) платних послуг та 361 

(триста шістдесят одна) безоплатних послуг, а саме : 

 

      Право власності 

- житлові будинки, будівлі, споруди, квартири, житлові та нежитлові 

приміщення, комплекси, об’єкти незавершеного будівництва - 289 

послуг; 

- земельні ділянки - 773 послуг ; 

  

Речові права, похідні від права власності 

- право оренди, право суборенди та право постійного користування 

земельною ділянкою – 189 послуг; 

 

     Внесення змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно – 

62  послуги; 

 

      Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна – 2 послуги; 

 

Зняття з обліку безхазяйного нерухомого майна – 3 послуги; 

 

Знищення об’єкта нерухомого майна – 1 реєстраційна дія; 

 

Відкликання заяви – 46 реєстраційних дій; 

 

Скасування права власності – 5 реєстраційних дій; 

 

Заборона вчинення реєстраційних дій – 1реєстраційна дія . 

 

Відмовлено у державній реєстрації речових прав на нерухоме майно – 7 

реєстраційних дій. 

 

        Відділом державної реєстрації Бережанської міської ради за період з 

01.01.2019 року по 31.12.2019 року надано 309 (триста дев’ять) послуг у сфері 

державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, а саме : 

 

- Державна реєстрація фізичної особи - підприємця – 114 послуг; 

- Державна реєстрація створення юридичної особи – 9 послуг; 



- Державна реєстрація припинення фізичної особи – підприємця - 80 

послуг; 

- Державна реєстрація припинення юридичної особи – 6 послуг; 

- Внесення рішення про припинення юридичної особи – 9 послуг; 

- Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця – 65 послуг; 

- Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу – 26 

послуг. 

 

      Загалом, державними реєстраторами відділу державної реєстрації 

Бережанської міської ради за 2019 рік надано 1453 послуги. 

 

 

 

Начальник 

відділу державної реєстрації  

Бережанської міської ради                                                   Юрій ПЕТРОВИЧ 

      
  

 
 


