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№ VІІІ/                                                                                                        від 11.02.2021 року 

 

 

 

Про затвердження Порядку 

виплати винагороди 

державним реєстраторам 

 

          З метою забезпечення стимулюючого впливу на ефективність праці та зміцнення 

виконавчої дисципліни державних реєстраторів, відповідно  Закону України «Про державну 

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

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, 

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України №1131 від 25.12.2015 року «Про 

затвердження Порядку виплати винагороди державним реєстраторам, працівникам відділів 

державної реєстрації актів цивільного стану», керуючись Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», міська рада 

 

 

  ВИРІШИЛА: 
 

 

1. Затвердити Порядок виплати і розмір винагороди для державних реєстраторів відділу 

“Центру надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради (додається). 

 

 

 

 

      Збаразький міський голова                                             Р. С. Полікровський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток до рішення 

Збаразької міської ради № від 11.02.2021р. 

 

 

Порядок виплати і розмір винагороди для державних реєстраторів відділу 

“Центру надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 

 

1. Цей Порядок визначає підстави і умови виплати винагороди державним реєстраторам 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань відділу “Центр 

надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради, державним реєстраторам речових 

прав на нерухоме майно відділу “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької міської 

ради,  державним реєстраторам відділу “Центр надання адміністративних послуг” Збаразької 

міської ради  (далі - посадові особи). 

2. Посадові особи,  які належно виконують повноваження, визначені Законом України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань», мають право на отримання щомісячної винагороди відповідно до результатів 

роботи. 

3. Щомісячна  винагорода виплачується посадовій особі не частіше одного разу на 

місяць.  Державні реєстратори юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань відділу “Центру надання адміністративних послуг” Збаразької міської ради 

отримують винагороду зі сплати адміністративного збору за державну реєстрацію, Державні 

реєстраторам речових прав на нерухоме майно відділу “Центру надання адміністративних 

послуг” Збаразької міської ради та Державні реєстратори відділу “Центру надання 

адміністративних послуг” Збаразької міської ради  отримують винагороду зі сплати 

адміністративного збору за реєстрацію речових прав на нерухоме майно. 

4. У 2021 році за сумлінне виконання повноважень  з державної реєстрації посадовим 

особам щомісячно виплачується винагорода за рахунок коштів, що  надходять за справляння 

адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі 20 (двадцяти) відсотків 

адміністративного збору. 

У наступних роках посадовим особам щомісячно виплачується винагорода за рахунок коштів, 

що надходять за справляння адміністративного збору за державну реєстрацію, у розмірі не 

менше 20 (двадцяти) відсотків адміністративного збору. 

На початку кожного року відсоток винагороди на поточний рік встановлюється 

розпорядженням міського голови. 

           5. 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. 

         6. 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. 

7. Виплата винагороди здійснюється в установленому законодавством порядку із 

зазначенням підстав, передбачених пунктом 5 цього Порядку, в межах бюджетних призначень. 

 

         Секретар ради                                                                                 Р. П. Напованець 


