
 

 

 
  

 ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 
третьої сесії восьмого скликання 

 

 

23 грудня 2020 року  № 131 

 

 

Про внесення змін до рішення сьомої сесії сьомого скликання Пирятинської 

міської ради від 24 лютого 2016 року № 31 „Про набуття повноважень з 

державної реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу“ 

 

 

Відповідно до статей 25, 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні“, Законів України „Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг“, „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“, „Про Державний земельний кадастр“, „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань“, з 

метою прийняття повноважень державної реєстрації речових прав на 

нерухомість та бізнесу та  надання відомостей з Державного земельного 

кадастру, враховуючи висновки та рекомендації постійних комісій, міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення сьомої сесії сьомого скликання Пирятинської 

міської ради від 24 лютого 2016 року № 31 „Про набуття повноважень з державної 

реєстрації речових прав на нерухомість та бізнесу“, виклавши пункт 4 в такій 

редакції: „4. Покласти на виконком Пирятинської міської ради повноваження з:                

4.1. державної реєстрації речових прав на нерухоме майно; 4.2. державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань; 4.3. надання 

відомостей з Державного земельного кадастру та ввести до складу відділу 

муніципальних послуг та правових питань виконкому міської ради посаду 

державного реєстратора в кількості 2 штатних одиниць“. 

2.  Інші пункти рішення сьомої сесії сьомого скликання Пирятинської міської 

ради від 24 лютого 2016 року № 31 „Про набуття повноважень з державної реєстрації 

речових прав на нерухомість та бізнесу“ залишити без змін. 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконкому міської ради Козін І.І. та постійну комісію з питань прав людини, 

законності, культури, молоді, депутатської діяльності, етики та ЗМІ 

(Захарченко А.О.). 

 

 

 

Міський голова  А. СІМОНОВ 

 


