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Інформація  

про роботу відділу з питань реєстрації виконавчого комітету 

Татарбунарської міської ради  

у 2017 році. 
  

Рішенням Татарбунарської міської ради від 30.03.2016 року, відповідно 

до пункту 5 та пункту 6 частини першої статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Законом України «Про 

внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб 

та фізичних осіб-підприємців» та деяких інших законодавчих актів України 

щодо децентралізації повноважень юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань», Законом України «Про державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та деяких інших 

законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень з державної 

реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Прикінцевих 

положень цих законів, та з метою реалізації виконавчим органом міської 

ради повноважень суб’єктів державної реєстрації, в 2016 році було створено 

відділ з питань реєстрації виконавчого комітету (апарату) Татарбунарської 

міської ради (далі - відділ з питань реєстрації) із штатною чисельністю в 

кількості 5-и посадових осіб. Крім того, до складу відділу увійшли: 

прибиральник службових приміщень – 1, опалювач – 1, сторожі – 3, в грудні 

2017 року штатну чисельність відділу збільшено на 2 посади державних 

реєстраторів, які на цей час є вакантними.  З початку створення зазначений 

відділ працював за адресою: м.Татарбунари, вул. Центральна, буд.№50, з 

березня поточного року відділ змінив адресу на вул. Центральна, 

буд.№36. Працівники відділу розмістилися у 4-х просторих та світлих 

кабінетах. У приміщенні відділу замінено вікна, проведено якісний 

косметичний ремонт, відділ забезпечено меблями, захищеною мережею 

передачі даних, засобами зв’язку. Особлива увага приділяється матеріально-

технічному забезпеченню відділу для виконання делегованих повноважень. 

Так, всі спеціалісти відділу забезпечені сучасною комп’ютерною технікою 

та  засобами друку. Відділ має свою печатку, штампи та бланки. 

Метою відділу з питань реєстрації є забезпечення виконання 

покладених на органи місцевого самоврядування повноважень щодо 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; а 

також реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, формування 

та ведення реєстру територіальної громади відповідно до закону.   

Основними завданням відділу з питань реєстрації є:  

1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері державної реєстрації 

речових прав на нерухоме майно; реєстрації юридичних осіб та фізичних 

осіб-підприємців, формування та ведення реєстру територіальної громади 

відповідно до закону. 



2. Ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Єдиного 

державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, Єдиного 

державного демографічного реєстру. 

У межах своєї компетенції відділ з питань реєстрації здійснює 

повноваження щодо формування та ведення реєстру територіальної громади: 

1. формування та ведення Реєстру територіальних громад; 

2. реєстрацію та зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб у 

межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці; 

3. передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку 

відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру 

Робота відділу з питань реєстрації насамперед почалася із здійснення 

реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних 

осіб (прописка-виписка).  

Для відвідувачів на інформаційному стенді у приміщенні розміщено 

необхідні матеріали стосовно питання реєстрації місця проживання та зняття 

з місця реєстрації проживання. Фахівцями відділу безкоштовно надаються 

консультації, форми заяв та повідомлення про місце реєстрації.  

За 12 місяців 2017 року та станом на 01.01.2018  року відділом з питань 

реєстрації:  

-  прийнято  849  громадян  з питань зміни місця проживання; 

- зареєстровано місце проживання 607 осіб, в тому числі 281 дітей та 326 

дорослих громадян (при цьому на 11 новонароджених дітей подані 

документи до відділу реєстрації органом державної реєстрації актів 

цивільного стану);  

- знято з реєстрації місця проживання за заявою 47 осіб, в тому числі 1 

дитина та 46 дорослих громадян; 

-  від інших органів реєстрації надійшло 223 повідомлень про зняття з 

реєстрації місця проживання (113-померлих, 12-за рішенням суду та 98- з 

інших території), в т.ч. 11 дітей та 212 дорослих;  

  

- іншим органам реєстрації відправлено 97 повідомлень про зняття з 

реєстрації місця проживання; 

- отримано 366 запитів щодо відомостей про реєстрацію місця проживання та 

інших персональних даних, що містяться в реєстрі територіальної громади 

від органів державної влади (суд, поліція, податкова, та ін.) та 509 таких 

запитів від фізичних осіб. 

         Крім того, протягом звітного періоду, було взято на контроль 18 

документів за підписом міського голови, які були опрацьовані 

своєчасно.                                                                          



Триває робота відділу з формування Реєстру територіальної громади, 

до якого внесено інформацію по 10012 особам, також постійно поповнюється 

картотека мешканців міста у формі адресної картки та картки реєстрації 

особи.  

Відділом з питань реєстрації щомісячно надається звітність до Відділу 

ведення державного реєстру виборців апарату Татарбунарської районної 

державної адміністрації, Татарбунарського районного військового 

комісаріату та Головного управління статистики в Одеській області. До 

Татарбунарського РС ГУДМС України в Одеській області інформація щодо 

зареєстрованих осіб та знятих з місця проживання направляється щотижня.  

Станом на 01.01.2018 року державним реєстратором прийнято 1554 

заяв про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень: 

- 757 заяв на реєстрацію права власності; 

- 550 заяв про реєстрацію іншого речового права (право оренди 

земельної ділянки); 

- 188 заяв про внесення змін до Державного реєстру речових прав; 

- 35 заяв про надання інформації з ДРРП; 

- 24 заяв про реєстрацію обтяження. 

В результаті розгляду та опрацювання поданих заяв винесено рішення 

та проведено державну реєстрацію речових прав.  

Відповідно до ЗУ «Про адміністративні послуги» від 6 вересня 

2012року № 5203-VI, до адміністративних послуг прирівнюється також 

надання органом місцевого самоврядування, або посадовими особами, 

довідок. За 12 місяців 2017 року відділом з питань реєстрації, станом на 

01.01.2018 року, було видано всього 4175 довідок, в тому числі 2311 для 

отримання субсидії та різного виду допомоги для пред’явлення в органи 

соціального захисту населення  та  відповідно  1864 – інших довідок. 

Також  складено 674 актів обстеження матеріально-побутових умов, в тому 

числі для отримання субсидії, матеріальної допомоги – 515 актів  та 

встановлення фактичного місця проживання - 159 актів.  

  

Начальник  відділу                                                                            І.І.Ватаманюк 

 

 

 

 

 

 


