
 

ГІРСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА   

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ  РАЙОН 

КИЇВСЬКОЇ  ОБЛАСТІ 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Про надання Виконавчому комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області повноважень у сфері державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно Закону 

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

обтяжень» 

 

У зв’язку із ти, що 13 грудня 2015 року набрав чинності  Закон України 

«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» від 26.11.2015 року № 834 відповідно до 

якого внесені зміни до Законів, які стосуються повноважень сільських рад, 

керуючись ч. 2 ст. 6, ст. 9 Закону України «Про державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень», п 5, п. 3ч. 1 ст. 26, п.п. 8, п. б, ч. 1 ст. 

38, ч. 1 ст. 59, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Гірська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити виконавчий комітет Гірської сільської ради Бориспільського 

району Київської області уповноваженим органому сфері державної 

реєстраціїправ на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

2. Делегувати виконавчому комітету Гірської сільської ради 

Бориспільського району Київської області повноваження щодо державної 

реєстрації прав на нерухоме майно та їх обтяжень відповідно Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень». 

3. Внести зміни до рішення Гірської сільської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 68-3-VІІ «Про затвердження загальної чисельності апарату сільської ради та 

її виконавчого органу», а саме: структуру виконавчого органу Гірської сільської 



ради доповнити виконавчиморганом «Державний реєстратор Гірської сільської 

ради Бориспільського району Київської області». 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області. 

 

с. Гора 

від 28 січня 2016 року 

№ 129-4-VІІ 

 

 

Сільський голова                                                 Р.М. Дмитрів 

 

 

 


