Конотопська міська рада
Виконавчий комітет

Р І Ш Е Н Н Я
від _25.04.2016___ № _133__
м. Конотоп

Про затвердження Положення
про видачу довідок з місця
реєстрації/склад сім’ї

На підставі Конституції України, Сімейного та Житлового Кодексів
України, Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про
загальнообов’язкове державне пенсійне страхування», «Про громадянство
України», «Про захист персональних даних» з метою врегулювання питань
видачі документів, які засвідчують місце реєстрації (проживання) громадян,
факт проживання на території України у зв’язку з порушенням клопотання про
вступ у громадянство України, склад сім’ї, місце реєстрації (проживання) і
склад сім’ї для оформлення субсидії на комунальні послуги, місце реєстрації
(проживання) і склад сім’ї для постановки на квартирний облік, місце
реєстрації і склад сім’ї для призначення всіх видів соціальної допомоги,
виконком міської ради в и р і ш и в:
Затвердити «Положення про видачу довідок з місця реєстрації/склад
сім’ї».

Міський голова

Марищенко Т.О. 6 80 19

А.Ю. Семеніхін
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Додаток
до рішення виконкому
міської ради
від _25.04.16_ № _133_
Положення про видачу довідок з місця реєстрації/склад сім’ї
1.Загальні положення
Це положення регулює видачу довідок про склад сім’ї з місця реєстрації
громадянам та довідок про склад сім’ї з місця реєстрації за запитами установ
та організацій стосовно громадян, які зареєстровані в м.Конотоп.
2.Терміни, що вживаються
Довідка про склад сім’ї з місця реєстрації ― документ встановленого
зразка, який виданий на підставі документів визначених цим Положенням та
зазначає персональні дані громадян, адресу їх реєстрації та дані стосовно
родинних відносин в сім’ї.
3. Порядок видачі довідок про склад сім’ї
3.1.Довідка про склад сім’ї видається на вимогу громадянина особисто за
заявою (додаток 1) при пред’явлені паспорта громадянина України. У разі
отримання довідки відносно громадянина іншою особою необхідно до
паспорта громадянина (оригінал) надати доручення на представлення інтересів
заявника і отримання довідки на його ім’я .
3.2.Довідка про склад сім’ї на здобуття всіх видів соціальної допомоги
видається у формі затвердженій Наказом Міністерства праці та соціальної
політики України від 22.07.2003 №204.
Довідка на квартирний облік видається у формі затвердженій Правилами
обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання їм
жилих приміщень в УРСР, затвердженій постановою Ради Міністрів УРСР і
Укрпрофради від 11.12.1984 № 470.
Довідки про склад сім’ї для інших цілей видаються у формі згідно
додатку 2 та 3.
3.3.Для отримання будь-яких довідок необхідно подати документи в
оригіналі:
паспорт громадянина, на чиє ім’я видається довідка;
свідоцтва про народження дітей;
будинкову книгу;
паспорта всіх зареєстрованих в квартирі (будинку) осіб, в разі надання
довідок потрібних для отримання субсидій, пільг та інших допомог;
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Продовження додатку
правовстановлюючі документи на житлове приміщення, технічний
паспорт на домобудівлю (за необхідністю);
документи, що посвідчують родинний зв'язок (свідоцтво про шлюб,
свідоцтво про розірвання шлюбу, свідоцтва про народження та інш.), рішення
суду про встановлення факту проживання однією сім’єю у разі проживання
співмешканцями;
3.4.Відомості якими встановлюються факти (спільного проживання,
ведення спільного господарства, перебування на утриманні, неприйняття
участі одного із батьків у вихованні дитини, перебування у трудових
відносинах та інш.) в довідках не зазначаються. Такі факти встановлюються в
судовому порядку згідно законодавства.
3.5.При вселенні в житлове приміщення квартиронаймачів власник
будинку (квартири) повинен надати письмове повідомлення , що ним здане в
оренду належне йому житло, кому здане, на який строк та умови оплати. При
наданні зазначеного повідомлення власник житлового приміщення повинен
надати для ознайомлення правовстановлюючі документи на будинок та
паспорт.
3.6.У разі недотримання вимог зазначених в пункті 3.4 цього Положення
довідки про місце фактичного проживання особам видаватися не будуть,
оскільки ними не дотримано вимог підтвердження даних.
4.Строки розгляду запиту про надання відомостей та заяви про видачу
довідки
4.1. Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у квартирі, житловому
приміщенні/будинку осіб, видається у п'ятиденний строк.
4.2.Відомості на запит установ, організацій надаються у строк до
п’ятнадцяти робочих днів.

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький
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Додаток 1
до Положення про видачу
довідок з місця реєстрації/
склад сім’ї
Завідувачу сектору реєстрації фізичних
осіб та ведення реєстру територіальної
громади центру надання
адміністративних послуг міської ради

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

________________________________
(телефон)

________________________________
(дані документа, що посвідчують особу)

ЗАЯВА
про надання довідки про склад сім’ї
або зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб
Я, _____________________________________________________________________
(прізвище,ім’я, по батькові)

Прошу видати мені довідку про склад сім’ї
Підтверджую, що я зареєстрований за
адресою__________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Разом зі мною зареєстровані:
№
Прізвище, ім’я, та по
п\п батькові членів сім’ї

Родинні
відносини

Дата
Дата реєстрації у
народження даному
приміщенні

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про
захист персональних даних»
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Я,_______________________________________________________________________
несу відповідальність за достовірність наданої інформації,

«___»_____________201__ року

_______________________________
(підпис заявника)

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький
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Додаток 2
до Положення про видачу
довідок з місця реєстрації/
склад сім’ї
вих.№

ДОВІДКА
Видана____________________________________________________________
в тому, що він/вона/ зареєстрований/на/ за адресою: м. Конотоп
___________________________________________________________________
Склад сім’ї :________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
___________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Довідка видана за місцем вимоги

__________

_________________________

(дата)

(підпис посадової особи)

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький
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Додаток 3
до Положення про видачу
довідок з місця реєстрації/
склад сім’ї
ДОВІДКА
Видана_______________________________________________________ в тому,що
______________________________________________________________________
/померлий,померла/
проживав/ла/ і був /була/ зареєстрована/ний/ в м.Конотоп ,
за адресою:
вул._______________________________буд.____________кв._________________
з____________________ по день смерті____________________________________
Разом з ним /з нею/ на день смерті були зареєстровані :
1.Чоловік______________________________________________________________
2.Дружина_____________________________________________________________
3.Син_________________________________________________________________
4.Дочка _______________________________________________________________
5._____________________________________________________________________
6._____________________________________________________________________
Довідка видана для пред’явлення до нотаріальної контори.

__________

_________________________

(дата)

(підпис посадової особи)

Керуючий справами виконкому

В.І.Яроцький

