
 

 

 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

Р І Ш Е Н Н Я   ПРОЕКТ 
 

 

від                2016. №       м. Ужгород 

 

Про тимчасовий Порядок 

реєстрації місця перебування 

внутрішньо переміщених осіб 

 

 

 

 

 

 Відповідно до статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", розглянувши лист Закарпатської обласної державної адміністрації 

11.05.2016 року № 06-17/1419 "Щодо проставлення відмітки про реєстрацію 

місця проживання ВПО органами місцевого самоврядування", з метою 

уникнення соціальної напруги і недопущення припинення соціальних виплат, 

виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити тимчасовий Порядок реєстрації місця перебування 

внутрішньо переміщених осіб (додається). 

 2. Відділу реєстрації місця проживання (Кравчук В.В.) забезпечити 

реєстрацію місця перебування внутрішньо переміщених осіб відповідно до 

зазначеного Порядку. 

 3. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

міського голови Цапа І. Ю. 

 

 

 

 

 

Міський голова                                                                                        Б. Андріїв 

 

 

 



 

                                                                                                 ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                 Рішення виконкому 

                                                                                                 __________№______ 

 

 

 

ТИМЧАСОВИЙ ПОРЯДОК 

реєстрації місця перебування внутрішньо переміщених осіб 

 

 1. Цей Порядок регулює механізм реєстрації місця перебування 

внутрішньо переміщених осіб. 

 2. Для реєстрації місця перебування внутрішньо переміщена особа  

особисто або  через законного представника подає заяву до відділу реєстрації 

місця проживання. 

 3. Заява про реєстрацію місця перебування повинна містити таку 

інформацію: 

 прізвище, ім’я та по батькові заявника; 

 громадянство; 

 дату та місце народження; 

 відомості про  зареєстроване та фактичне місце проживання; 

 адресу, за якою з особою може здійснюватися офіційне листування або 

вручення їй офіційної кореспонденції, та контактний номер телефону. 

 4. Разом із заявою про реєстрацію внутрішньо переміщена особа 

пред’являє документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України, і довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 5.У разі подання заяви законним представником внутрішньо переміщеної 

особи додатково пред’являються документ, що посвідчує особу законного 

представника та підтверджує громадянство України, і документ, що 

підтверджує повноваження особи як законного представника. 

 6. Відділ реєстрації місця проживання у день звернення внутрішньо 

переміщеної особи: 

 приймає заяву, перевіряє правильність написання та реєструє її в 

окремому журналі; 

 перевіряє наявність документів, необхідних для здійснення реєстрації 

місця перебування; 

 реєструє місце перебування  шляхом проставляння печатки на звороті 

довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

 7. Заявнику може бути відмовлено у реєстрації місця перебування у разі  

неподання документів зазначених у цьому Порядку. 

 

__________________________________________________________________ 


