
 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РІШЕННЯ 

 
Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого 

комітету міської ради від 24.03.2016 року №121 п.3 

 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги», п.4.1. рішення 32 сесії 

міської ради від 27 червня 2013 року №3 «Про затвердження Положення про Центр надання 

адміністративних послуг Старокостянтинівської міської ради», рішення 5 сесії міської ради 

від 15 квітня 2016 року №11 «Про створення відділу реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету міської ради», з метою приведення у відповідність переліку 

адміністративних послуг, які надаються через Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету міської ради, до вимог Закону України №888-VIII «Про внесення змін 

до деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», керуючись ст.27 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Внести зміни до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 24 березня 2016 

року №121 п.3 «Про внесення змін до п.1 рішення виконавчого комітету міської ради від 31 

жовтня 2013 року №411», а саме: 

1. пункти 72-74 додатку 1 викласти в наступній редакції: 

 

72 Відділ реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

місця 

проживання 

особи 

Внесення відомостей про реєстрацію місця 

проживання до документів. У разі реєстрації 

місця проживання особи віком до 16 років або 

реєстрації місця проживання особи, 

документованої паспортом громадянина 

України зразка 2015 року (у формі картки), 

видається довідка про реєстрацію місця 

проживання 

73 Відділ реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Зняття з 

реєстрації 

місця 

проживання 

особи 

Внесення відомостей про зняття з реєстрації 

місця проживання до документів. У разі 

зняття з реєстрації місця проживання особи 

віком до 16 років або зняття з реєстрації місця 

проживання особи, документованої паспортом 

громадянина України зразка 2015 року (у 

формі картки), видається довідка про зняття з 

реєстрації місця проживання 
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74 Відділ реєстрації 

місця проживання 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Реєстрація 

місця 

перебування 

особи 

Внесення відомостей про реєстрацію місця 

перебування до документів 

 

- доповнити додаток 1 пунктом 153 наступного змісту:   

 

153 Управління 

соціального 

захисту населення 

виконавчого 

комітету міської 

ради 

Визнання повнолітньої особи 

недієздатною, обмеженою 

дієздатною, встановлення 

опіки або піклування та 

призначення опікуна, 

піклувальника 

Звернення із відповідною 

заявою до суду або відмова в 

поданні заяви до суду 

 

 
 

 

Перший заступник 

міського голови                                      підпис                                                    Г. Куць 

 

 

 
 

                                                  

 

 


