
                                                             
 
 

У К Р А Ї Н А 
ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
______2021р.              Мукачево                                                    № ____ 
. 
Про затвердження порядку видачі довідок про реєстрацію місця проживання 
особи, про зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, про 
зареєстрованих осіб на день смерті одного з них 
 

Відповідно до Законів України «Про свободу пересування та вільний вибір 
місця проживання в Україні», «Про державну соціальну допомогу 
малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні послуги», «Про звернення 
громадян», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг», керуючись статтею 40, п. 2 ч. 2 ст. 52, ч. 6 ст. 
59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 
комітет Мукачівської міської ради вирішив: 
1. Затвердити порядок видачі довідок про реєстрацію місця проживання особи,  
про зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, про зареєстрованих 
осіб на момент смерті одного з них (далі – Порядок) (Додаток 1). 
2. Затвердити форми заяв згідно з додатками: 
2.1. Заява про надання довідки про зареєстрованих у житловому 
приміщенні/будинку осіб ( Додаток 2); 
2.2. Заява про надання довідки про зареєстрованих осіб на день смерті одного з 
них ( Додаток 4); 
2.3. Заява про надання довідки про реєстрацію місця проживання особи (Додаток 
6); 
3. Затвердити  форми довідок згідно з додатками: 
3.1. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (додаток 
№3). 
3.3. Довідка про зареєстрованих осіб на день смерті одного з них (додаток №5). 
4. Визначити адміністраторів відділу «Центр надання адміністративних послуг» 
Мукачівської міської ради уповноваженими щодо видачі довідок про реєстрацію 
місця проживання,  про зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, 
про зареєстрованих осіб на день смерті одного з них мешканцям Мукачівської 
територіальної громади. 
 



 
 
5. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету 
Мукачівської міської ради №414 від 17.12.2019 року «Про затвердження порядку 
видачі довідок  про реєстрацію місця проживання особи, про зареєстрованих у 
житловому приміщенні /будинку осіб, про спільне проживання громадян на день 
смерті одного з них, про місце реєстрації громадянина на день його смерті». 
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу «Центр 
надання адміністративних послуг» Мукачівської міської ради В. Свириду. 
 
 
 
Міський голова                А.Балога 
 
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Додаток №1 

 до рішення виконавчого комітету 
 Мукачівської міської ради 

_________2021 № ____ 
 

ПОРЯДОК 
видачі довідок про реєстрацію місця проживання особи, про зареєстрованих 

у житловому приміщенні /будинку осіб, про зареєстрованих осіб на день 
смерті одного з них.  

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Цей Порядок визначає видачу довідок про реєстрацію місця проживання 

особи, про зареєстрованих у житловому приміщенні /будинку осіб, про 
зареєстрованих осіб на день смерті одного з них. (далі – Довідки). 

1.2. Порядок розроблено на підставі Конституції України, Цивільного 
Кодексу України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», «Про 
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про адміністративні 
послуги», «Про  внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розширення повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації 
надання адміністративних послуг», Закону України « Про захист персональних 
даних», Закон України « Про інформацію» інших законодавчих актів України. 

1.3. Довідки видаються згідно  затверджених форм (Додатки №3,5). 
1.4. Видача Довідки здійснюється через відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Мукачівської міської ради та віддалені робочі місця 
(далі – ЦНАП). 

1.5 Довідки формуються за відомостями Реєстру територіальної громади 
м.Мукачево (далі – Реєстр), засвідчуються підписами адміністраторів ЦНАП та  
скріплюються відповідними печатками. 

1.6.  Адміністратор ЦНАП перевіряє надані заявником документи, після чого: 
1.6.1. У разі відповідності поданих документів, що надав заявник, вносить до 

Реєстру інформацію за наданими заявником документами, сканує оригінали 
документів (вносить дані до реєстру ТГ), приймає заяву, реєструє в Реєстрі ТГ, 
після чого видруковує довідку, засвідчує своїм підписом, скріплює печаткою та 
видає довідку; 

1.6.2. У разі виявлення  неповної, недостовірної інформації або інформації, не 
підтвердженої відповідним документом, адміністратор повертає заявнику 
документи. 

Заявник може звернутися з відповідною заявою-зверненням до ЦНАП з 
проханням надання роз’яснення щодо можливості отримання необхіної довідки 
або підстави відмови у видачі довідки. 

1.7. Довідки надаються для пред’явлення за місцем вимоги. 
1.8. Посадові особи та інші працівники, які відповідно до своїх посадових та 

службових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються 
за отриманням відповідної адміністративної послуги, зобов’язані не допускати  

 
 



 
розголошення в будь-який спосіб цих даних, які їм довірено або які стали їм 
відомі під час виконання ними посадових або службових обов’язків. 

1.9. Відповідальність за достовірність інформації, зазначеної в заяві, несе 
особа, яка звернулася за видачею довідки. 

1.10. Видача довідок здійснюється виключно у випадках, передбачених 
законами України та відповідно до цього порядку. 

1.11. Графік прийому осіб, які звертаються за отриманням Довідок, 
встановлюється  з урахуванням режиму роботи ЦНАПу. 

 
 

2. Порядок видачі довідок. 
   

2.1. Довідка про зареєстрованих у житловому приміщенні/ будинку осіб 
(Додаток №3). 
 Видається на підставі: 

1.Письмової заяви встановленої форми згідно додатку 2 до рішення; 
2.Паспорту громадянина України (Зразка 1994 року,  ID – картка)  або 
документа  що посвідчує особу–заявника; 
3. Паспортів громадянина України всіх зареєстрованих осіб (Зразка 1994 
року,  ID – картка), посвідок на постійне та тимчасове проживання в 
Україні, свідоцтва про народження дітей до 14 років (у разі відсутності 
вищезазначених документів в реєстрі Мукачівської ТГ); 
4. Реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадку 
відсутності його в Реєстрі Мукачівської ТГ); 
5. Документа про право власності на житло, у разі відсутності відомостей в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та/або договору 
житлового найму на неприватизоване житло, яке належить до ОСББ. 
  У разі відсутності зареєстрованих у житловому приміщенні осіб, довідка 

видається виключно власнику/співвласнику житла або представнику по 
довіреності засвідченій в установленому законом порядку( за наявності 
вищезазначених документів). 
  

 2.2. Довідка про зареєстрованих осіб на день смерті одного з 
них  (Додаток №5). 
        

Видається на підставі :  
1.Письмової заяви згідно додатку 4 до рішення; 
2.Паспорту громадянина України (Зразка 1994 року,  ID – картка) або 
документу, що посвідчує особу – заявника; 
 3.Реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадку 
відсутності його в Реєстрі Мукачівської ТГ); 
4. . Свідоцтва про смерть члена сім’ї; 
 5. Паспортів громадянина України (Зразка 1994 року,  ID – картка) посвідок 
на постійне та тимчасове проживання в Україні, свідоцтва про народження 
дітей до 14 років (у випадку відсутності вищезазначених документів в 
реєстрі Мукачівської ТГ); 



6. Документа, який підтверджує родинні стосунки з померлим (свідоцтво 
про народження, свідоцтво про укладення шлюбу, розірвання шлюбу); 
7. Документа про право власності на житло, у разі відсутності відомостей в 
Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, та/або договору 
житлового найму на неприватизоване житло, яке належить до ОСББ. 
   Вищезазначену довідку може отримати, особа яка була зареєстрована в 

житловому приміщенні разом з померлим на день його смерті, або 
власник/співвласник житла. 
  Довідка може бути видана представнику по довіреності засвідченій в 

установленому законом порядку( за наявності вищезазначених документів). 
Відповідь на запит нотаріуса надається на підставі засвідченої 

нотаріально копії свідоцтва про смерть, на протязі 30 календарних днів 
відповідно до Закону України «Про звернення громадян» (в разі не 
підключення нотаріуса до Реєстру ТГ). 

 
 

2.3. Довідка про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання 
додаток 13/16 до Правил реєстрації місця проживання. 
 
Видається на підставі: 
1.Письмової заяви згідно додатку 6 до рішення; 
2.Паспорту громадянина України - (Зразка 1994 року,  ID – картка), батькам 
дітей до 14 років на підставі свідоцтва про народження дитини) 
3. Реєстраційного номера облікової картки платника податків (у випадку 
відсутності його в Реєстрі Мукачівської ТГ); 
4.За запитом органу ДМС ( в разі наявності відомостей про особу в Реєстрі 
ТГ) 
 
2.4. Відповідальність за достовірність даних зазначених у заяві та 

документів доданих до неї, несе  особа, яка звертається за отриманням Довідки. 
 
 

3. СТРОКИ РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ ПРО ВИДАЧУ ДОВІДКИ 
 
3.1. Видача довідки здійснюється на протязі одного робочого дня (в разі 

відповідності наявної інформації в Реєстрі ТГ та поданих документах ) або у строк 
до 30 календарних днів (в разі надходження письмового запиту або звернення). 

 
 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Внесення змін до цього Порядку здійснюється у порядку, встановленому 
для його прийняття. 

 
Керуючий справами виконавчого 
комітету Мукачівської ради                                           Олександр ЛЕНДЄЛ  
 



Додаток №2 
 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Мукачівської міської ради 
___________ № ___ 

 
Відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Мукачівської міської ради  
 
_______________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові заявника) 
_______________________________ 

(адреса) 
 

(№ телефон) 
 

ЗАЯВА  
про надання довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб 

 
 
Я,   __________________________________________________________________ 
                                                                       (прізвище, ім’я, по батькові) 
прошу  видати мені довідку про  зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 
осіб за адресою_______________________________________________________, 
для пред’явлення її _____________________________________________________. 
 
 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» ________________ 

                              ( підпис) 
 
 
 
«___»_________________ року                                                    __________________ 
                                                                                                                 (підпис заявника) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Додаток №3 
 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Мукачівської міської ради 
____________ № _____ 

 
 

ДОВІДКА  
про зареєстрованих у                                                                                         

житловому приміщені/будинку осіб  
 

Видана заявнику(ці) 
_    __________________________________________________________________   
                              (прізвище, ім'я, по батькові) 
про те, що згідно реєстру територіальної громади міста Мукачева                       
за адресою:___________________________________________________________ 
 
зареєстровані: 
№ 
п\п 

Прізвище, ім’я, по батькові Дата народження 

 За даною адресою зареєстрованих немає  

 
Дана інформація  не є точною, оскільки ведення реєстру територіальної громади було покладено 

на органи місцевого самоврядування з 04.04.2016 року, до цього моменту повноваження з питань 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання належали органам Державної міграційної служби, тому 
може не містити в собі відомості про громадян, які знаходились на консульському обліку в МЗС; 
громадян які прибули для відбування покарання; громадян які прибули в військову частину для 
проходження строкової служби ; малолітніх/неповнолітніх дітей які були зареєстровані до квітня 2016 
року. 

Довідка видана для пред’явлення за вимогою строком на 30 днів або до моменту внесення 
змін до реєстру територіальної громади стосовно реєстрації /зняття з реєстрації місця 
проживання за даною адресою. 
 
 

Адміністратор             _______________ 
                                                                           

____________________ 
                (підпис) 

 
М. П. 

 
 

 

                                                     
 

                                                                                              

"_____" _______________ _____р. 
 

  

 
                                               
 

 
 
 
 



Додаток №4 
 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Мукачівської міської ради 
___________ № ______ 

 
 
Відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Мукачівської міської ради  
 
___________________________________ 
               (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
________________________________________  
                      (адреса реєстрації) 
 
 
                           (№ телефон) 

 
                                                     ЗАЯВА  

 
Прошу видати мені довідку про зареєстрованих осіб за 
адресою:_______________________________________________________________  

(назва вулиці, номер будинку, квартири) 
 
на день смерті гр._______________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по батькові померлого(ї) 
для пред’явлення її____________________________________________________ 
                                       (назва установи, підприємства, організації) 
 
 
Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 
персональних даних» ________________ 

                              ( підпис) 
 
 
«___»_____________ ____року                                                    __________________ 
                                                                                                                   (підпис заявника) 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



  Додаток №5 
 до рішення виконавчого комітету 

                                                                                                Мукачівської міської ради 
__________ № _______ 

 
 
 

 
ДОВІДКА  

про зареєстрованих осіб на день смерті одного з них  
   Видана заявнику(ці): 
_  _____________________________________________________________  
        (прізвище, ім’я, по батькові) 
 
про те, що згідно реєстру територіальної громади міста Мукачева, 
 гр. ______________________________, ___________ року народження, 
який(а) помер(ла)              року, на день смерті був(ла) 
зареєстрований(на) в  м.Мукачево, вул                           , буд._____,кв.___  

На день його (її) смерті за вказаною адресою були зареєстровані: 

№ з/п Прізвище, ім'я, по батькові Дата народження 

1   

2   

 
  
Дана інформація  не є точною, оскільки ведення реєстру територіальної громади було 
покладено на органи місцевого самоврядування з 04.04.2016 року, до цього моменту 
повноваження з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання належали органам 
Державної міграційної служби, тому може не містити в собі відомості про громадян, які 
знаходились на консульському обліку в МЗС; громадян які прибули для відбування 
покарання; громадян які прибули в військову частину для проходження строкової служби ; 
малолітніх/неповнолітніх дітей які були зареєстровані до квітня 2016 року. 
 

    
Адміністратор      

МП 
(прізвище, ініціали)   

 
 

 
 
 
 
 
 

Додаток №6 



 до рішення виконавчого комітету 
                                                                                                Мукачівської міської ради 

_________ № ________ 
 

 
Відділу «Центр надання 
адміністративних послуг» 
Мукачівської міської ради  
 
 
(прізвище, ім’я, по батькові особи/представника)  
 
________________________________________  
                      (адреса реєстрації) 

 
(№ телефон) 

 
 
 

ЗАЯВА 
 

     Прошу надати мені довідку (додаток №13/16 до Правил реєстрації №207 від 
02.03.2016 р.) про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання 
 за адресою :  

 

        

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних» ________________ 

                              ( підпис) 
 
 
                      р.   

 
 

   

       (дата) (підпис) (ПІБ) 
  
 

 


