
 

 

 

 

 

МИРГОРОДСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 

 

 10.05.2017               № 102 

 

 

Про  внесення  змін  до 

розпорядження голови 

райдержадміністрації 

від 19.02.2016 № 31 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», частин шостої та сьомої статті 12 Закону України «Про 

адміністративні послуги», розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 

травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг 

органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

внести зміни до розпорядження голови районної державної адміністрації від 19 

лютого 2016 року № 31 «Про затвердження Переліку адміністративних послуг, 

що надаються через центр надання адміністративних послуг Миргородської 

районної державної адміністрації»: 

1 Пункти 27, 28 виключити. 

         У зв’язку з цим пункт 29 вважати пунктом 27. 

2. Пункти 30, 31, 32, 33 виключити. 

3. Пункт 34 замінити новими пунктами такого змісту: 

«28. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 

29. Державна реєстрація інших речових прав на нерухоме майно (крім 

державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).». 

У зв’язку з цим пункт 35 вважати пунктом 30. 

4. Пункти 36, 37 виключити. 

У зв’язку з цим пункти 38 – 44 вважати відповідно пунктами 31 – 37. 

5. Пункт 45 замінити новими пунктами такого змісту: 

«38. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно – територіальних одиниць. 

39. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель. 

40. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

41. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 
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довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території). 

42. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з кадастрової карти (плану) та іншої картографічної 

документації.». 

У зв’язку з цим пункти 46 – 54 вважати відповідно пунктами 43 – 51. 

 

 

 

Голова  

районної державної 

      адміністрації        Ю. КОВАЛЕНКО 

 

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

Начальник Миргородського 

міського відділу управління 

Державної міграційної служби 

України в Полтавській області 

  

М.К. Литвишко 
 

 

 


