
      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                       Секретар міської ради 

________________ К.І. Синьогуб 

_______________________2018 року 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Оформлення та видача довідки про 

реєстрацію місця проживання померлої 

особи до дня смерті 
           (назва адміністративної послуги) 

 

Відділ державної реєстрації виконавчого комітету  

Смілянської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративних послуг 

Найменування суб’єкта надання  

адміністративної послуги  

Відділ державної реєстрації  

виконавчого комітету Смілянської міської ради 
 

1. Місцезнаходження суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

м. Сміла вул. Незалежності, 37 

2. Інформація щодо режиму 

роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

 

Години роботи: Пн.,Вт., Ср., Чт., - з 8.00 до 

17.15 год. 

Пт.- 8.00 до 16.00 год. 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної пошти та 

веб-сайт суб’єкта надання 

адміністративної послуги  

 

тел. (04733) 4-13-01 

E-mail: smila_dergreestr@ukr.net 

 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України Закон України «Про звернення громадян» від 02.10.1996 

року №393/96-ВР, Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV, Закон України «Про  

 



нотаріат» від  2 вересня 1993 року N 3426-XII 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру» від 

02.03.2016р. №207. 

Порядок вчинення нотаріальних дій нотаріусами України 

22.02.2012 № 296/5 Зареєстровано в Міністерстві  

юстиції України  

22 лютого 2012 р.  

за № 282/20595. 

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади 

------- 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 

місцевого самоврядування  

 

                                                  ------ 

 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 
Заява особи або законного представника. 

8. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, а також вимоги до 

них 

1. Заява; 

2. Документ, до якого внесено відомості про 

місце проживання та місце перебування особи 

(паспорт громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, посвідка на 

постійне проживання, посвідка на тимчасове 

проживання, крім довідки про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи). 

3. Свідоцтво про смерть;  

4. При потребі свідоцтво про народження, шлюб 

тощо (документи, що встановлюють родинні 

зв’язки з померлим); 

5. При наявності заповіт; 

6.Завірена копія адресної картки та картки 

реєстрації особи ( вразі непереданої картотеки до 

відділу державної реєстрації); 

7. Домова книга (приватний сектор). 

У разі подання заяви законним 

представником особи подаються: 

-документ, що посвідчує особу законного 



представника; 

-документ, що підтверджує повноваження 

законного представника; 
9. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Особа або її законний представник або інша 

особа  для одержання адміністративної послуги з 

оформлення та видачі довідки звертається до 

ЦНАП. 

10. Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безоплатно  

 

10.1  Нормативно-правові акти, 

на підставі яких стягується 

плата  

------ 

10.2 Розмір та порядок внесення 

плати (адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

------ 

10.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

------- 

11. Строк надання 

адміністративної послуги 
3 календарних дні  

12. Перелік підстав для 

зупинення розгляду 

документів, поданих для 

державної реєстрації 

------- 

13. Перелік підстав для відмови 

у наданні адміністративної 

послуги 

1.Особа не подала необхідних документів або 

інформації. 

14. Результат надання 

адміністративної послуги та 

способи отримання відповіді 

Довідка про реєстрацію місця проживання 

померлої особи до дня смерті. 

 

 

Начальник відділу державної реєстрації    М.В. Коваленко 

 

 

 



 

Відділ державної реєстрації 

виконавчого комітету  

Смілянської міської ради 

                                                                                              гр. ___________________________ 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              проживаю за адресою: 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                              ______________________________ 

                                                                                                    

 

 

ЗАЯВА 

 

    Прошу Вас видати довідку про місце реєстрації померлої особи 

__________________________________________________________________ до дня 

смерті, який був/ла  зареєстрований/на  та проживала/в за адресою:                     

____м.Сміла___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Довідка необхідня для здійснення нотаріусом нотаріальних дій. 

Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» від 01.06.2011 року №2297-YІ, даю 

згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

 

 

 

__________                                                                                              ___________________ 

    (дата)                                                                                                                       (підпис)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



      ЗАТВЕРДЖЕНО 

                             Секретар міської ради 

________________ К.І. Синьогуб 

_______________________2018 року 

 

                         Технологічна картка адміністративної послуги 

Оформлення та видача довідки про 

реєстрацію місця проживання померлої 

особи до дня смерті 
           (назва адміністративної послуги) 

 

Відділ державної реєстрації виконавчого комітету  

Смілянської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

№ 

з/п 

Етапи послуги Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Структурні 

підрозділи, 

відповідальні 

за етапи 

Термін 

виконання 

(днів)  

1 Прийом документів, 

що подаються особою 

або її законним пред-

ставником для офор-

млення та видачі 

довідки  про 

реєстрацію  місця 

проживання померлої 

особи до дня смерті 

Адміністратор 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

Центр надання 

адміністратив

них послуг     

(далі ЦНАП) 

У день 

подання 

заявником 

необхідних 

документів 

2 Перевірка належності 

паспортного 

документа особі, 

правильності 

заповнення заяви та 

наявності документів, 

необхідних для офор-

млення та видачі 

довідки про 

реєстрацію місця 

проживання  

померлої особи до 

Адміністратор 

ЦНАП 

ЦНАП У день 

подання 

заявником 

необхідних 

документів 



дня смерті, реєстрація 

заяви в журналі 

реєстрації вхідного 

пакета документів, 

необхідних для  

надання 

адміністративної 

послуги 

3 

 

 

Передача вхідного 

пакета документів до 

відділу державної 

реєстрації 

виконавчого комітету 

Смілянської міської 

ради 

Адміністратор 

ЦНАП 

ЦНАП У день 

подання 

заявником 

необхідних 

документів 

або не 

пізніше 

наступного 

робочого дня 

4 Оформлення довідки 

про реєстрацію місця 

проживання померлої 

особи до дня смерті 

   Посадова особа 

відділу державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Смілянської 

міської ради 

 Відділ 

державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Смілянської 

міської ради 

Протягом 3х 

календарних 

днів 

5 Передача вихідного 

пакета документів   до 

ЦНАП  

Посадова особа   

відділу державної 

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Смілянської 

міської ради 

 Відділ 

державної  

реєстрації 

виконавчого 

комітету 

Смілянської 

міської ради 

У день 

оформлення 

довідки 

6 

 

Повернення особі 

поданих документів, 

що подавалися для 

оформлення довідки 

про реєстрацію місця 

проживання або місця 

перебування особи. 

Видача 

вищезазначеної 

довідки 

Адміністратор 

ЦНАП 

 

ЦНАП 

 

У день (або 

не пізніше 

наступного 

робочого дня) 

отримання 

вихідного 

пакету 

документів 

від відділу 

державної 

реєстрації 

Уманської 



міської ради  

 

 

Начальник відділу державної реєстрації                                    М.В. Коваленко 
 

 

 

 


