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26.02.2020     Ужгород                    № 103 

 

 

Звіт про роботу відділу  

реєстрації місця проживання за 2019 рік 

 

 

 Відповідно до статей 52, 75 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Регламенту виконавчого комітету  та виконавчих органів 

Ужгородської міської ради, заслухавши звіт про роботу відділу реєстрації місця 

проживання за 2019 рік, виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Звіт про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2019 рік взяти 

до відома (додається). 

2. Звіт оприлюднити  на сайті міської ради. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови І. Фартушка. 

 

 

 Міський голова                                                                Богдан АНДРІЇВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ЗВІТ 

про роботу відділу реєстрації місця проживання за 2019 рік 

 

Відділ реєстрації місця проживання є виконавчим органом міської ради 

без права юридичної особи і діє як самостійний структурний підрозділ, 

утворюється міською радою, підзвітний і підконтрольний міській раді, 

підпорядкований виконавчому комітету міської ради, міському голові та 

першому заступнику міського голови відповідно до розподілу повноважень. 

У своїй діяльності відділ керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішеннями 

міської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями міського голови, 

регламентом виконкому, інструкцією з діловодства у виконавчих органах 

міської ради та положенням. 

Основними завданнями відділу є: 

формування та ведення Реєстру територіальної громади м. Ужгород; 

здійснення реєстрації та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування осіб у межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці; 

здійснення передачі інформації та/або внесення у встановленому законом 

порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування осіб до Єдиного державного демографічного реєстру. 

 Протягом 2019 року робота відділу була спрямована на забезпечення 

надання послуг громадянам, а саме:  

1. Зареєстровано громадян – 6178 осіб; 

2. Знято з реєстрації – 4898 особа; 

3. Видано довідок про реєстрацію місця проживання особи, кількість 

зареєстрованих у приміщенні осіб, відсутність зареєстрованих у 

приміщенні осіб – 12 970 шт.; 

4. Складено протоколів про адміністративне правопорушення – 435 шт.; 

5. Направлено повідомлень в інші підрозділи про зняття з реєстрації – 2156 

шт.; 

6. Опрацьовано та надано відповідь на запити судів, ДВС, правоохоронних 

органів та ДПСЗН – 9978 шт.; 

7. Оброблено повідомлень із інших підрозділів – 759 шт.; 

8. Знято з реєстрації у зв’язку зі смертю – 1798 осіб. 

 

 

Начальник відділу 

реєстрації місця проживання       Володимир КРАВЧУК 


