
 

 
 

 

ІНФОРМАЦІЯ 

про роботу управління ведення реєстру територіальної громади 

Житомирської міської ради за 2016 -2017 роки. 
 
 

Відповідно до Закону України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів місцевого 

самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг" від 

10.12.2015 № 888-V-ІІІ до відання виконавчих органів сільських, селищних, 

міських рад віднесені повноваження у сфері реєстрації місця проживання 

фізичних осіб. 

На сесії міської ради 24 лютого 2016 року прийнято рішення "Про 

утворення Управління ведення реєстру територіальної громади Житомирської 

міської ради".  

З 4 квітня 2016 року управління ведення реєстру територіальної громади 

Житомирської міської ради (далі - Управління) розпочало свою роботу. 

Управління здійснює реєстрацію/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

"Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру" від 02.03.2016 № 207, якою  затверджено правила реєстрації місця 

проживання, що визначають механізм здійснення реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування осіб в Україні, а також встановлюють форми 

необхідних для цього документів. 

 

ЗАВДАННЯ УПРАВЛІННЯ 

  Для здійснення у межах діючого законодавства України організаційно-

функціональних повноважень з метою задоволення потреб та інтересів 

територіальної громади міста Житомира у сфері реєстрації фізичних осіб за 

місцем проживання, завданнями Управління є: 

   - реєстрація місця проживання/перебування особи, зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування особи; 

  - формування та ведення реєстру територіальної громади відповідно до 

чинного законодавства. Внесення інформації до реєстру територіальної 

громади документів, до яких вносяться відомості про місце 

проживання/перебування особи, із зазначенням адреси житла/місця 

перебування із подальшим внесенням відповідної інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру в установленому Кабінетом Міністрів 

України порядку. 

 Здійснення інших повноважень в межах своєї компетенції, а саме: 

- видача довідок про реєстрацію місця проживання/перебування, 

про зняття з реєстрації місця проживання дітям до 16 років та 

громадянам, які мають паспорт громадянина України у формі картки;  

- оформлення та реєстрація будинкових книг за зверненнями мешканців 

м. Житомира. 



 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 

 

Виконавчим комітетом міської ради прийнято рішення №1211 від 20.12.17 

«Про затвердження положення про Реєстр територіальної громади міста 

Житомира», яким визначено, що власником реєстру територіальної громади 

міста Житомира є Житомирська міська рада, а управління ведення реєстру 

територіальної громади Житомирської міської ради забезпечує супроводження, 

розвиток, удосконалення, підтримку функціонування Реєстру та є 

розпорядником відповідного Реєстру. 

 

Починаючи з 04.04.2016 року до 01.01.2018 року Управлінням було 

прийнято 60871 особу і здійснено: 

- 25968 осіб зареєстровано місце проживання; 

- 24237 особи знято з реєстрації місця проживання; 

- 190 осіб зареєстровано місце перебування; 

-  10476 особам проведено зміну назви вулиць, провулків, проїздів тощо в 

паспортах громадян України. 

З 04.04.2016 року до 01.01.2017 року Управлінням було прийнято 26664 

особи і здійснено: 

- 10169 осіб зареєстровано місце проживання; 

- 10061 особу знято з реєстрації місця проживання; 

- 60 осіб зареєстровано місце перебування; 

-  6374 особам проведено зміну назви вулиць, провулків, проїздів тощо в 

паспортах громадян України. 

З 01.01.2017 року до 01.01.2018 року Управлінням було прийнято 34207 

осіб і здійснено: 

- 15799 осіб зареєстровано місце проживання; 

- 14176 особи знято з реєстрації місця проживання; 

- 130 осіб зареєстровано місце перебування; 

-  4102 особам проведено зміну назви вулиць, провулків, проїздів тощо в 

паспортах громадян України. 

 

Також видано 11556 довідок про реєстрацію місця 

проживання/перебування, про зняття з реєстрації місця проживання, в 

тому числі: 

у 2016 році – 1022 шт.; 

у 2017 році – 10534 шт. 

       

 Оформлено та видано 732 будинкові книги, в тому числі: 

у 2016 році – 208 шт.; 

у 2017 році – 524 шт. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ЗВІТНІСТЬ 

 

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про Державний реєстр виборців» 

Управління щомісяця до 5 числа подає до Богунського та Корольовського 

відділів ведення Державного реєстру виборців відомості про: 

- громадян України, зареєстрованих за місцем проживання у відповідній 

адміністративно-територіальній одиниці, яким протягом наступного місяця 

виповниться 18 років; 

- виборців, які протягом попереднього місяця зареєстрували своє місце 

проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці; 

- виборців, які протягом попереднього місяця зняті з реєстрації за місцем 

проживання у відповідній адміністративно-територіальній одиниці. 

 

ВИСВІТЛЕННЯ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 
 

         На сайті міської ради розміщена інформація управління щодо здійснення 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні для 

голів ОСББ. 

          В жовтні 2017 року в прес – центрі міської ради відбулася зустріч з 

головами ОСББ, під час якої було в черговий раз роз’яснено про механізм 

здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в 

Україні. 

         Телеканалами СК1 та ТОВ ТРК «Союз-ТV» було знято матеріали про 

роботу управління та надано роз’яснення для громадян міста щодо порядку 

реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування осіб в Україні. 

 Також в грудні 2017 року було випущено демонстраційний ролик щодо 

роз’яснення механізму здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування осіб в Україні. 


