
 
Бережанська міська рада  

Тернопільської області  

VІI скликання  

VІ сесія  

(ІІ засідання)  

 

РІШЕННЯ 
 

від 23 грудня 2016 року          № 442 
 

Про затвердження Порядку виплати 

винагороди державним реєстраторам  
 

Відповідно до абзацу третього частини другої статті 35 Закону України 

"Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень", 

абзацу третього частини другої статті 37 Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань», керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», , враховуючи пропозиції постійної комісії міської 

ради з питань бюджету, фінансів, економічного розвитку та підприємництва, 

Бережанська міська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Порядок виплати винагороди державним реєстраторам 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, які перебувають у трудових відносинах з 

Бережанською міською радою (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

міського голови Бойко М.І. 

 

 

Міський голова       МУЗИЧКА В.Я. 



ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням сесії міської ради  

від № 442 від 23.12.2016 р. 

 

Порядок виплати винагороди державним реєстраторам юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців, речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень, які перебувають у трудових відносинах з Бережанською міською 

радою 

1. Цей Порядок визначає умови, розмір та підстави виплати винагороди 

Начальника відділу державної реєстрації, головного спеціаліста – 

державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, головного 

спеціаліста – державного реєстратора реєстрації юридичних осіб та 

фізичних осіб - підприємців, які перебувають у трудових відносинах з 

Бережанською міською радою (далі - посадові особи) на підставі Порядку 

виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам органів 

державної реєстрації актів цивільного стану затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 року № 1131. 

2. Посадова особа, яка належно виконує повноваження, визначені Законами 

України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень", "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань", має право на отримання 

щомісячної та/або одноразової винагороди відповідно до результатів 

роботи. 

Одноразова винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше 

одного разу на рік. 

Щомісячна винагорода може виплачуватися посадовій особі не частіше 

одного разу на місяць. 

3. Визначення підстав для виплати винагороди здійснюється з урахуванням: 

- обсягу та інтенсивності виконаної посадовою особою роботи; 

- додаткового навантаження у зв’язку з виконанням обов’язків 

тимчасово відсутньої посадової особи; 

- особистого внеску посадової особи у загальний результат роботи 

органу; 

- наявності обґрунтованих скарг на дії, бездіяльність або рішення 

посадової особи; 

- наявності визнаних в установленому законом порядку незаконними 

або протиправними дій, бездіяльності або рішень посадової особи. 

4. Посадовій особі, до якої застосовано заходи дисциплінарного стягнення, 

протягом дії дисциплінарного стягнення щомісячна винагорода не 

виплачується. 

У разі коли протягом року до посадової особи застосовувалися заходи 

дисциплінарного стягнення, одноразова винагорода не виплачується. 

5. Виплата винагороди здійснюється в установленому законодавством 

порядку за пропозицією безпосереднього керівника посадової особи щодо 

розміру винагороди такій особі із зазначенням підстав, передбачених 



пунктом 3 цього Порядку, в межах бюджетних призначень, у розмірі не 

менше 10 відсотків адміністративного збору за кожний місяць. 

 

Секретар міської ради       Гончар П.В. 


