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Про затвердження Порядку видачi
довiдок про склад ciM'i або заресстрованих
у житловому примiщеннi/булинку осiб

Керуючись ст. 40, п. 2 ч. 2 ст. 52 Закону УкраТни uПро мiсцеве
самоврядування в Украiнi>, Законом УкраТни <<Про добровiльне об'сднання
територiальних громад), Законом УкраТни <<Про свободу пересування та
вiльний вибiр мiсця проживання в YKpaTHi>, Правилами peccTpauiT мiсця
проживання та Порядком передачi органами ресстрачiТ iнформаuiТ до СдиноГо
державного демографiчного реестру, затвердженими постановою Кабiнету
N4iHicTpiB УкраТни вiд 02.0З .2016 року J\lb 207, з урахуванням особливостеЙ
процедури реорганiзацiТ селищноI/сiльських рад шляхом приеднанНЯ ДО

ЛозiвськоТ MicbKoT ради, з метою врегулювання питання оТриМаННЯ
мешканцями Лозiвськоi MicbKoT ОТГ довiдок про склад ciM'T або
заре€строваних у житловому примiщеннi/будинку осiб з мiсця ПРОЖИВаННЯ,
виконавчий KoMiTeT MicbKoT ради

ВИРIШИВ:
округiв ЛозiвськоТ MicbKoT
ради xapkiBcbkoT областi надавати довiдки про склад ciM'T або заресстрованих
У житловому примiщеннi/булинку осiб на територiТ вiдповiдного
старостинського округу.
1. Уповноважити в.о. старост старостинських

2, Затвердити Порядок видачi довiдок про склад ciM'i

або

заресстрованих у житловому примi щенrri/будинку осiб (додаток l ).
3. Затвердити форrу Заяви про видачу ловiлки та Довiдки про склад
ciM'T або зареестрованих у житлово му примiщеннi /булинку осiб (додаток 2,З).
покласти на заступника мlського
4. Контроль за виконанням pi
голови Корпана О.П.

мiський голова

с.в.зЕлЕнськиЙ

Степанова,2-35

1.1l. Ксlрпаtr
А. Пономаренко

Додаток l
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради

вiд

<<_>_2018

р. Jф
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Порядок
видачi довiдок про склад ciM'T або заресстрованих у житловому
примiщеннi /булинку осiб
Порядок визначас процедуру видачi довiдок про склад ciM'T або
заресстрованих у житловому примiщеннi/булинку осiб громадянам, якi
заресстрованi на територiТ старостинських округiв ЛозiвськоТ MicbKoT ради,
2. Порядок розроблено з урахуванням вимог КонститушiТ Украiни,
Законiв УкрЪТни uПро добровiльне об'сднання територiа"rьних громад>, uПро
свободУ пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в YKpaTHi>, Правил
1. Щаний

p...rpu,riT мiсця проживання та Порядку передачi органами ресстрачiТ
iнформачiт до Сдиного державного демографiчного ресстру, затвердженими
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 02.03.20 l б року Jф 207 , з

урахуванням особливостей гtроцедури реорганiзацiт селищнот/сiльських рад
шляхом присднання до Лозiвськоi MicbKoT рали.
З. Видачу довiдок про склад ciM'T або зареестрованиХ У житловомУ
примiщеннi/булинку осiб здiйснюють в.о. старости старостинських округlв
MicbKoT ради (кожен за своТм округом окремо).
4. Щовiдка про склад ciM'T або заресстрованих у житловому
примiщеннi/булинку осiб видасться на пiдставi особистого звернення
громадянина при пред'явленi паспорта громадянина УкраТни за заявою,
встановленот форми. Заявник/ законний представник заявника несе
персональну вiдповiдальнiсть за iнформачiйнi данi, вказанi в заявi,
наступних
flля отримання довiдки заявник надае для оглялу оригiнали
документiв:
- паспорт громадянина УкраТни заявника;
- свiдоЦтво прО народжеНня дiтеЙ (у разi необхiдностi);

- паспортИ Bcix заресстрОваниХ У квартирi/булинку осiб (у разi
необхiдностi);
(чмент на житлОве
житл( примlЩеННЯ, lбудинок (у разi
- правоВстановлЮючиЙ докуменТ
необхiдностi);

-

довiдкУ прО ресстрачiЮ мiсцЯ проживання (додаток 13), особам що
.up...ippoBaHi за свiдоцтвом про народження або за паспортом
громадянина Украiни у формi [D-картки

необхiдностi);
докуМенти, що посвiдчуютЬ родинниЙ зв'язоК (у разi
булинкову книгу (за наявностi)'
у разi ресстрацiт членiв ciM'T за рiзними адресами, надаються документи
про праВо власностi на вiдповiднi домоволодiння,
надаються:
5. У разi звернення законного представника особи, додатково
- документ, Що посвiдчуе особу законного представника;

- документ, що пiдтверджус повноваження особи, як законного представника,
KpiM випадкiв, коли законними представниками с батьки (усиновлюваЧi),
6. В.о. старости перевiряс достовiрнiсть даних щодо реестраЦiТ мiСЦЯ
проживання осiб, якi звернулися за довiдкою, та у разi пiдтверлження
зазначеноТ iнформацiТ - видае довiдку встановленоТ форми.
7. Довiдка про склад ciM'T або заресстрованих у житловому
примiщеннi/булинку осiб надасться за запитами органiв, установ' органiзаuiй,
закладlв, з урахуванням вимог Закону Украiни <I lpo захист персональних
даних))

Керуючий справами
виконавчого KoMiTery
MicbKoT ради

Ю.В. Кушнiр

Додаток 2
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoT ради
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(найменування старостинського округу)

старостинського окруrу ЛозiвськоТ MicbKoi ради
XapKiBcbKoi областi
(прiзвище. iм'я та по батьковi власн и ксt/спi ввлас

н и

ка/заресстрованоi

особи або закон ного/у пов новаже ного представн
(м icue реестраrrii/прожи вання
закон ного/у, повноваже

и ка),

особи або

ного предсl,авни

ка, телефон)

зАявА

про видачу довiдки про склад ciM'T або заресстрованих
у житловому примiщеннi/будинку осiб
ПрошУ видатИ довiдкУ про склад ciM'i або зареестрованих у житловому
примiщеннi/булинку осiб
:

Родиннi стосунки

Прiзвище, iм'я, по батьковi уповноваженого
власника/спi ввласн ика/найtмача та,Iленiв його ciM''i

за адресою:

у зв'язку

з

(зазначити причину видачl дов iлки)

законного/уповноваженого
.щокумент, що посвiдчус особу або особу
представника

(вил, серiя, номер, дата видачl, найменуван ня органу, який його

чному peccTpi*)
видав, унiкальний номер запису в Слином у дер)(авному,лемографi

Я, як заявнlлк, пidmверduсу ,ю правOuвiсmь зазначенuх
несу персо ншtь ну

*

в

id пов

в

цiй заявi dанuх mа

idа,ц bшicmb зо вказанi BidoMocmi.

20р

(п

украiни чи пасltорI громl],]яllиllа УкРlrТНИ:t,lЯ
!ля осiб, яким о(lормлено паспорl.громадянина

С,'tиного державного лемогра(liчного ре€стру

iдп ис)
ВИ[З:t1
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Додаток 3
до рiшення виконавчого KoMiTeTy
MicbKoi ради
вiд к_>_2018 р. Jф _

a

старостинський округ Лозiвськоi MicbKoi рuд"
XapKiBcbKoT областi

довIдкА

про склад ciMlТ або заресстрованих
у житловом примiщеннi/булинку осiб

власнику ( спiввласнику, наймачу)
Видана
уповноваженому
житлово-будiвельного
членовi
примiщення/будинку,
житлового
кооперативу
(прiзвище,

адре са

проте, що до

складу ciM'T /

Прiзвище,

iм'я,

батьковi)

по

iм'я,

Роди нн

по батьковi

заресстрованих

i

входять

N, серiя

flaTa
народження

стосун ки

/

паспорта або
свiдоцтва
про
народження

уповноважений

власник
|(спiввласник,

|

|

|

наймач)

|
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осiб
Усього
flовiдка видана для пред'явлення до
Староста
(в.о. старости)

м.п.

---+

-----+

(назва пilприсмсl tза/органiзацii'. виконавчого органу

(пi.лпис)

(прiзвище, iнiuiали)
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