
Україна 
Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Розпорядження 
 

 

від     26 листопада  2014 р.                                     № 214   

    

м. Знам’янка 

 

Про створення комісії  

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 09.10.2013 року 

№1000-р «Про затвердження Плану заходів щодо оформлення і видачі паспорта 

громадянина України та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в 

Україні», яким встановлено механізм приймання-передачі картотек підприємств з 

обслуговування житлового фонду до територіальних органів ДМС, п. 2 розпорядження 

голови обласної державної адміністрації від 06.02.2014 року №30-р «Про затвердження 

обласного плану заході щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України та 

реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні», з урахуванням вимог 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 22.10.2014 року №1017-р, яким 

встановлено строки завершення цієї роботи, керуючись п.3 пп. 20 ст.42 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в України”, - 

 

1. Створити комісію з приймання – передачі картотек реєстраційного обліку 

місця проживання/перебування фізичних осіб від суб’єктів господарювання, які надають 

послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, житлово – 

будівельних кооперативів, об’єднань співвласників багатоквартирного будинку до 

Знам’янського районного сектору УДМС в Кіровоградській обл.  у складі: 

Голова комісії: 

Заруцький А.А. – заступник міського голови; 

Секретар комісії: 

Буріко О.А. – головний спеціаліст юридичного відділу; 

Члени комісії: 

Лаптєва Л.О. – начальник управління містобудування, архітектури та житлово – 

комунального господарства Знам’янської міської ради; 

Данільченко Ю.В. – начальник юридичного відділу виконавчого комітету 

Знам’янської міської ради; 

Голова Л.О. – начальник комунального підприємства „Бюро технічної 

інвентаризації”; 

Дегтяр Е.Г. – керівник   комунального підприємства «Знам’янська житлово – 

експлуатаційна контора №1»; 

Козленко О.О. – завідувач Знам’янського районного сектору УДМС в 

Кіровоградській обл.; 

2. Затвердити міський план заходів щодо оформлення і видачі паспорта 

громадянина України та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в 

Україні (додається). 

Міський голова     І. Крижановський 



                                                                                           

Затверджено 

розпорядження міського голови 

від   26.11.2014р.  № 214 
 

 

 МІСЬКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
щодо оформлення і видачі паспорта громадянина України 

та реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб в Україні 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Відповідальний 

структурний підрозділ 

Строк 

виконання 

Примітка 

1 Утворити комісію з приймання 

– передачі картотек 

реєстраційного обліку місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб від суб’єктів 

господарювання, які надають 

послуги з утримання будинків і 

споруд та прибудинкових 

територій, житлово – 

будівельних кооперативів, 

об’єднань співвласників 

багатоквартирного будинку до 

Знам’янського районного 

сектору управління державної 

міграційної служби в 

Кіровоградській обл.  

 

Юридичний відділ 

Листопад 

 2014 року 

Виконано 

2 Скласти список установ, 

підприємств з обслуговування 

житлового фонду, які ведуть 

реєстраційний облік фізичних 

осіб і передаватимуть картотеки 

до Знам’янського районного 

сектору управління ДМС 

України в області 

 

Управління МА та 

ЖКГ  

 

Лютий  

2015 року 

 

3 Затвердити графік передачі 

картотек від підприємств з 

обслуговування житлового 

фонду до Знам’янського 

районного сектору управління 

державної міграційної служби в 

Кіровоградській обл. 

Управління МА та 

ЖКГ 

  

Знам’янський 

районний сектор 

управління державної 

міграційної служби в 

Кіровоградській обл. 

Лютий  

2015 року 

 

4 Здійснити передачу картотек 

від підприємств з 

обслуговування житлового 

фонду до Знам’янського 

районного сектору управління 

державної міграційної служби в 

Кіровоградській обл. відповідно 

до акту приймання - передачі 

Управління МА та 

ЖКГ  

 

Знам’янський 

районний сектор 

управління державної 

міграційної служби в 

Кіровоградській обл. 

Червень 

2015 року 

 

 



5 Забезпечити розміщення 

інформації щодо змін, що 

стосуються питань оформлення 

і видачі паспорта України та 

реєстрації місця 

проживання/перебування, у 

засобах масової інформації та 

на веб-сайті Знам’янської 

міської ради 

Відділ інформаційної 

діяльності та 

комунікацій з 

громадськістю  

міськвиконкому, 

 

Знам’янський 

районний сектор 

управління державної 

міграційної служби в 

Кіровоградській обл. 

Березень  

2015 року 

 

 

6 Забезпечити своєчасне 

оформлення і видачу паспортів 

громадянина України та 

реєстрацію місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб у період передачі 

картотек від підприємств з 

обслуговування житлового 

фонду до Знам’янського 

районного сектору управління 

державної міграційної служби в 

Кіровоградській обл. 

 

Знам’янський 

районний сектор 

управління державної 

міграційної служби в 

Кіровоградській обл 

Постійно  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


