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VII скликання

РІШЕННЯ
08 листопада 2018 р.

№ 53

Про затвердження Положення
про Реєстр територіальної громади
міста Бердянська
Згідно зі ст.25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Законами України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в
Україні», «Про надання адміністративних послуг», постановою Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного
державного демографічного реєстру», ст.70 Статуту територіальної громади міста
Бердянська, з метою забезпечення виконання повноважень органу реєстрації з
реєстрації/зняття
з
реєстрації
місця
проживання/перебування
фізичних
осіб - мешканців територіальної громади міста Бердянська, Бердянська міська рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Положення про Реєстр територіальної громади міста Бердянська
(додається).
2. Делегувати повноваження щодо внесення змін до Положення про
Реєстр територіальної громади міста Бердянська виконавчому комітету Бердянської
міської ради.
3. Відповідальність за виконання даного рішення покласти на керуючого
справами виконкому Кочубей О.С.
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань, депутатської етики та законності (Георгієв Є.І.).

Виконувач обов’язків
міського голови,
секретар міської ради

О. ХОЛОД

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення п'ятдесят третьої сесії
Бердянської міської ради
08 листопада 2018 р. № 53
Положення про Реєстр територіальної громади міста Бердянська
1. Положення розроблене та затверджене з метою забезпечення виконання Закону
України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Закону України «Про свободу пересування
та вільний вибір місця проживання в Україні», Закону України «Про надання
адміністративних послуг», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 "Про
затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного демографічного реєстру" та забезпечення виконання
повноважень
органу
реєстрації
з
реєстрації/зняття
з
реєстрації
місця
проживання/перебування
фізичних
осіб - мешканців територіальної
громади
міста Бердянська.
2. Власником Реєстру територіальної громади міста Бердянська (далі - Реєстр)
є Бердянська міська рада.
Розпорядником Реєстру є відділ реєстрації місця проживання виконавчого комітету
Бердянської міської ради.
Користувачами Реєстру є службові/посадові особи розпорядника Реєстру, державні
органи, підприємства та установи, які в установленому порядку отримали відповідне право
доступу до інформації Реєстру у зв’язку з виконанням службових/посадових обов’язків.
3. Реєстр - автоматизована база даних, призначена для зберігання та обробки
інформації, що створюється, ведеться та адмініструється органом реєстрації, його
посадовими особами для обліку фізичних осіб, місце проживання/перебування яких
зареєстровано на території міста Бердянська, а також використання визначеної Законом
України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні» інформації
органами та службами, що відповідно до законів України потребують її для реалізації прав та
законних інтересів громадян за їх заявою, а також виконання ними встановленого
законодавством обсягу обов’язків: надання адміністративних послуг, житловоексплуатаційних послуг, соціальних послуг, нарахування житлової субсидії, всіх видів
матеріальної допомоги тощо.
Технічне забезпечення функціонування програмних засобів Реєстру покладається на
відділ інформаційно-комунікаційних ресурсів виконавчого комітету Бердянської міської
ради.
4. Органом реєстрації відповідно до рішень восьмої сесії Бердянської міської ради VII
скликання від 18.02.2016 №53 та від 27.10.2016 №53 є відділ реєстрації місця проживання
виконавчого комітету Бердянської міської ради.
5. Наповнення Реєстру покладається на адміністраторів відділу з надання
адміністративних послуг "Єдиний офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради
(Центру надання адміністративних послуг у м. Бердянськ), ведення Реєстру покладається на
працівників відділу реєстрації місця проживання виконавчого комітету Бердянської міської
ради (органу реєстрації).
Внесення даних до Реєстру здійснюється у випадках та у порядку, визначених цим
Положенням під час виконання повноважень з реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб.
6. Програмні засоби Реєстру мають забезпечувати:
- формування електронних карток реєстраційного обліку фізичних осіб, а також в
розрізі окремого житлового приміщення;
- пошук електронної реєстраційної картки за персональними даними особи (прізвище,
ім’я, по батькові, дата народження, адреса);
- проведення реєстраційних дій за видами, відповідно до затверджених постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 N 207;
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- перегляд електронних реєстраційних карток;
- автоматизоване заповнення, формування та друк бланків документів, необхідних для
проведення реєстраційних дій, довідок, повідомлень та протоколів про адміністративні
правопорушення за відповідними формами;
- до підключення органу реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру
(далі - ЄДДР) здійснюється автоматизоване формування інформації про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб за встановлений період часу для її
передачі територіальним підрозділам Державної міграційної служби України у Запорізькій
області з метою внесення такої інформації до ЄДДР. Вказана інформація формується за
формами та вимогами, визначеними Порядком передачі органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженим постановою Кабінету Міністрів
України від 02.03.2016 N 207;
- після підключення органу реєстрації до ЄДДР автоматизоване формування та
передачу інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування
фізичних осіб здійснюється на підставі заяви-анкети особи для внесення інформації до
ЄДДР;
- автоматизоване формування та друк інформації за встановлений період часу для її
передачі до відділу ведення Державного реєстру виборців про: громадян України,
зареєстрованих за місцем проживання у м. Бердянську, яким протягом наступного місяця
виповниться 18 років; виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце
проживання у м. Бердянськ; виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за
місцем проживання у м. Бердянськ;
- автоматизоване формування знеособленої інформації про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб за встановлений період часу для її
передачі до відповідного територіального органу Держстату. Вказана інформація формується
за формами та вимогами, визначеними Порядком передачі органами реєстрації інформації
до Єдиного державного демографічного реєстру, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 02.03.2016 N 207;
- автоматизоване формування та друк інформації за встановлений період часу для її
передачі до Бердянського об’єднаного міськвійськкомату про: громадян України, які
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку, що протягом
попереднього місяця зареєстрували своє місце проживання у м. Бердянськ; громадян
України, які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку,
які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем проживання у м. Бердянськ;
- автоматизоване формування та передача інформації до Управління праці та
соціального захисту населення виконавчого комітету Бердянської міської ради про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, необхідної для
нарахування житлової субсидії, надання усіх видів соціальних послуг та обчислення всіх
видів матеріальної допомоги;
- скасування реєстраційних дій в Реєстрі з підстав, визначених Правилами реєстрації
місця проживання, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№207 "Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі
органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру";
- внесення змін (коригування) до електронної реєстраційної картки, які пов’язані зі
зміною особистих даних особи (прізвище, ім’я, по батькові, реквізити паспортного
документа, свідоцтва про народження тощо);
- ідентифікацію адміністратора відділу з надання адміністративних послуг "Єдиний
офіс" виконавчого комітету Бердянської міської ради (Центру надання адміністративних
послуг у м. Бердянськ), спеціаліста відділу реєстрації місця проживання виконавчого
комітету Бердянської міської ради (органу реєстрації), який сформував електронну заяву для
надання адміністративних послуг з питань реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування фізичних осіб, здійснив реєстраційну дію в Реєстрі, коригування
електронної реєстраційної картки або сформував довідкову інформацію відповідно до
технологічних етапів, згідно з технологічними картками щодо надання відповідних
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адміністративних послуг, із фіксацією дати та часу такої дії, формування довідкової
інформації;
- формування звітної інформації;
- внесення інформації до Реєстру про зміну нумерації будинків, перейменування
вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо), населених пунктів,
адміністративно-територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному устрої
на підставі відповідних нормативних актів із збереженням попередніх даних;
- інформування посадової особи органу реєстрації про порушення особою
встановленого Законом строку звернення для реєстрації місця проживання після зняття з
реєстрації попереднього місця проживання;
- блокування можливості внесення інформації до Реєстру про реєстрацію/зняття з
реєстрації місця проживання/перебування особи у разі надходження до органу реєстрації
ухвали суду про забезпечення позову щодо заборони вчиняти певні дії або здійснення
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування за адресою;
- інформування посадової особи органу реєстрації про реєстрацію місця проживання
за відповідною адресою малолітньої дитини (при внесенні інформації до Реєстру, у зв’язку з
надходженням до органу реєстрації заяви особи або повідомлення іншого органу реєстрації
про зняття з реєстрації місця проживання особи).
7. До Реєстру вносяться дані про особу:
- прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові;
- дата та місце народження;
- місце проживання;
- відомості про громадянство;
- унікальний номер запису в ЄДДР (якщо така інформація внесена до паспорта
громадянина України);
- дата реєстрації місця проживання;
- прізвище, ім’я та по батькові представника, якщо він діє від імені особи, та відомості
про документ, що посвідчує повноваження представника;
- інформація про попереднє місце проживання;
- дата зняття з реєстрації місця проживання (після вибуття особи);
- підстава реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання особи (заява, рішення суду,
інший документ про припинення підстав для обліку, права користування житловим
приміщенням, підстав для перебування на території України тощо).
До Реєстру також вноситься інформація про найменування органу реєстрації,
прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка вносила записи до Реєстру.
8. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється з дотриманням вимог
Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні», а
також Законів України “Про інформацію”, “Про захист персональних даних” та інших вимог
чинного законодавства.
9. Доступ до Реєстру здійснюється виключно авторизовано, із застосуванням
електронного цифрового підпису посадової особи, із збереженням інформації про особу, яка
здійснювала запит та час такого запиту.
У разі звільнення працівника, який мав доступ до персональних даних, або
переведення його на іншу посаду, виконання посадових обов’язків по якій не пов’язане з
обробкою персональних даних, що містяться в Реєстрі, відповідальною посадовою особою
вживаються заходи щодо унеможливлення доступу такої особи до персональних даних, а
документи та інші носії, що містять персональні дані суб’єктів, передаються іншій посадовій
особі.
10. Обмін інформацією між органами реєстрації та іншими органами державної влади,
органами місцевого самоврядування здійснюється за письмовою згодою особи з метою
надання їй адміністративних та інших послуг. Виконавчі органи Бердянської міської ради
відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» за необхідності на підставі
поданих відомостей у заяві про надання певної адміністративної послуги отримують
інформацію з Реєстру без участі суб’єкта звернення шляхом доступу до бази даних Реєстру.
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При цьому, такий доступ надається посадовим особам виконавчих органів міської ради
виключно в режимі читання шляхом їх авторизації в порядку, визначеному пунктом 8 цього
Положення, та із збереженням інформації про службову або посадову особу, яка здійснювала
запит, та час такого запиту.
11. Інформація з Реєстру про реєстрацію/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування осіб надається, в тому числі, в інтересах національної безпеки,
економічного добробуту та забезпечення прав мешканців на одержання якісних житловокомунальних послуг за згодою суб’єкта звернення, в електронному вигляді.
12. Службовим та посадовим особам органу реєстрації, виконавчих органів міської
ради та інших органів державної влади, установам та організаціям, що обробляють
персональні дані, внесені/отримані до/з Реєстру, забороняється розголошувати персональні
дані, що стали їм відомі у зв’язку з виконанням їх службових обов’язків.
13. Дані Реєстру можуть використовуватися із статистичною або науковою метою, за
умови їх знеособлення.

Керуючий справами виконкому

О. КОЧУБЕЙ

