
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від ________________ 2021 року  № _____ 

м. Олександрія 
 

Про Порядок видачі старостами Олександрійської 
міської ради довідок суб’єктам звернень,  
що проживають на території Олександрійської  
територіальної громади 
 

Відповідно до ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», для 
дотримання Закону України «Про звернення громадян», на виконання положень Сімейного 
кодексу України, Цивільного кодексу України, Положення про порядок призначення 
житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 
1995 року № 848 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 року                  
№ 807), з метою  впорядкування видачі довідок для громадян, що проживають на території 
Олександрійської територіальної громади, 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок 

суб’єктам звернень, що проживають на території Олександрійської територіальної громади 
(додається). 

 
2. При видачі довідок старостами Олександрійської міської ради використовувати 

печатки і кутові штампи, зразки яких затверджені рішенням виконавчого комітету від 
28 січня 2021 року № 83. 

 
3. Для видачі довідок та складання актів дозволити старостам Олександрійської міської 

ради використовувати дані погосподарського обліку, що містяться в погосподарських книгах 
відповідного населеного пункту. 

 
4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету Завалія С.В. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО  
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
рішення виконавчого комітету 
______________2021 року № ___ 

 
Порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам звернень, 

що проживають на території Олександрійської територіальної громади 
 

І. Загальні положення 
 

1. Порядок видачі старостами Олександрійської міської ради довідок суб’єктам 
звернень, що проживають на території Олександрійської територіальної громади (далі  
Порядок) розроблено відповідно до Конституції  України,  Цивільного, Сімейного кодексів 
України, Житлового кодексу Української РСР,  Законів  України:  «Про місцеве  
самоврядування  в  Україні»,  «Про  загальнообов’язкове  державне пенсійне  страхування», 
«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім'ям», «Про громадянство  
України»,  «Про  звернення громадян»,  Указу  Президента  України «Про  першочергові  
заходи  щодо  забезпечення  реалізації  та гарантування  конституційного  права  на  
звернення  до  органів  державної влади  та  органів  місцевого  самоврядування», Положення 
про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 
України від 21 жовтня 1995 року № 848, з метою врегулювання питань складання актів 
персонального характеру, а також видачі довідок, які не є предметом (результатом) 
адміністративних послуг, що надаються Управлінням дозвільно-погоджувальних процедур 
та адміністративних послуг міської ради. 

2. Видача довідок проводиться старостами населених пунктів, що входять до складу 
Олександрійської територіальної громади. 

3. У разі звернення громадянина чи уповноваженої ним особи,  для отримання довідки 
пред’являються документи, передбачені цим Порядком (для кожного виду довідок окремо). 

4. Довідка в цілях цього Порядку - це документ, який містить опис та підтвердження 
юридичних та біографічних фактів і подій, пов’язаних з діяльністю конкретної фізичної 
особи (осіб), що мешкає на території Олександрійської міської територіальної громади. 

5. Акт в цілях цього Порядку – це  документ, що підтверджує певний юридичний факт 
стосовно конкретної фізичної особи (осіб) та/або об’єкту матеріального світу, що їй 
належить. 

6. До довідок, які видаються старостами Олександрійської міської ради відносяться: 
 

№ 
з/п Найменування 

1. Довідка про те, що особа проживає за даною адресою без реєстрації (фактичне 
проживання особи) 

2. Довідка про склад сім’ї особи, яка проживає за даною адресою без реєстрації 
3. Довідка про те, що особа за зареєстрованою адресою не проживає 
4. Довідка - характеристика на жителя (жителів) населеного пункту 
5. Довідка про перебування дитини на утриманні одного з батьків або опікуна 

6. Довідка матері, що вона дійсно народила та виховала 5 і більше дітей до 
шестирічного віку 

7. Довідка матері, що вона дійсно народила та виховала дитину з інвалідністю до 
шестирічного віку 

8. Довідка про те, що особа проживала та вела спільне господарство з померлим до 
дня його смерті, але не була зареєстрована.    

9. Довідка про те, що особи проживають разом і ведуть спільне господарство 
10. Довідка про те, що особа здійснювала поховання 
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11. Довідка про наявність/відсутність у помешканні особи пічного опалення 
12. Довідка форми 3-ДФ (про наявність у фізичної особи земельних ділянок) 
13. Довідка про наявність чи відсутність в особи присадибної ділянки в користуванні 

(при необхідності з планом-схемою присадибної земельної ділянки)  
14. Довідка про те, що особа являється чи не являється членом особистого 

селянського господарства (ОСГ) 
15. Довідка про вирощування на земельній ділянці сільськогосподарської 

продукції 
16. Довідка про те, що фізична особа користується водою з шахтового колодязя 
17. Довідка про наявність у особи бджолосім’ї 
18. Довідка про те, що особа вирощує худобу та/або птицю 

 
7. До актів, які складаються та видаються старостами Олександрійської міської ради 

відносяться: 
 

№ 
з/п Найменування 

1. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї 
2. Акт обстеження умов проживання особи (осіб) 
3. Акт обстеження житлових умов заявника 
4. Акт про фактичне проживання/не проживання особи (осіб) 
5. Акт про спільне проживання та ведення господарства до часу смерті 

померлого 
 
8. З метою однозначного розуміння положень цього Порядку слід визначити наступні 

терміни: 
1) Члени сім’ї або уповноважені особи: 
- чоловік (дружина); 
- діти (підопічні, усиновлені); 
- батьки (опікуни, усиновлювачі); 
- інші особи, передбачені чинним законодавством України; 
- непрацездатна особа – особа, яка досягла встановленого законом пенсійного віку або 

визначена інвалідом; 
- малолітня особа – фізична особа, яка не досягла чотирнадцяти років; 
- неповнолітня особа – фізична особа у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років; 
- утриманець – член сім’ї особи або померлого годувальника (малолітня, неповнолітня, 

непрацездатна особа), який перебуває (перебував) на його повному утриманні або одержував 
від нього допомогу (якщо заробітна плата, пенсія, інші доходи утриманця не забезпечують 
йому прожиткового мінімуму, встановленого законом), яка є (була) постійним і основним 
джерелом засобів до існування. 

2) Довідка – характеристика – це документ, що видається старостою, і дійсний 
протягом 1 (одного) місяця з моменту його видачі. Довідка-характеристика складається у 
довільній формі, засвідчується підписом старости і скріплюється  печаткою для довідок. 

3) Заявник - суб’єкт звернення, фізична особа, яка звертається за отриманням довідки. 
9. Відмова у видачі довідки – письмове повідомлення заявнику про відмову у видачі 

довідки з зазначенням підстави для такої відмови. 
10. Довідки реєструються в журналі реєстрації довідок. До журналу заноситься 

інформація про особу, котрій видано довідку, її місце проживання, дата видачі  та 
реєстраційний номер довідки, короткий зміст довідки. 

11. Паперовий  журнал  реєстрації  довідок  повинен  бути  прошнурований, 
пронумерований та скріплений печаткою виконавчого комітету Олександрійської міської 
ради. 
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12. Довідка  видається  на  вимогу  особи  (або за дорученням, оформленим відповідно 
чинного законодавства) при  пред’явленні   документа, що посвідчує особу та документів, 
передбачених цим Порядком.   

13. Видача довідок та актів здійснюється на безоплатній основі. 
14. Підставою для відмови у видачі довідки є встановлення факту відсутності або 

невідповідності пред’явлених документів, регламентованих  цим Порядком (для кожного 
виду довідок окремо). 

 
ІІ. Порядок видачі довідок 

 
1. Довідки видаються державною мовою на підставі пред’явлених документів. 

Документом, що посвідчує особу та свідчить про реєстрацію є паспорт громадянина України, 
посвідка на постійне проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення особи, 
якій наданий тимчасовий захист, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб 
тощо.   

2. Довідка видається на вимогу громадянина особисто або уповноваженою особою при 
пред’явленні документа, визначеного п. 2.1 Порядку та оригіналів документів (нотаріально 
завірених копій) визначених цим Порядком. У разі звернення за довідкою представника 
особи додатково пред’являється документ, що посвідчує особу представника, та документ, 
що підтверджує його повноваження. 

3. Відповідальність за достовірність даних, поданих заявником для оформлення довідки 
несе заявник. 

4. Видача довідок здійснюється як правило в день звернення. У випадках, коли є 
потреба у встановленні певних фактів, або комісійного обстеження, - протягом 
10 календарних днів з дати звернення. 

5. Заявник має право обрати зручний спосіб отримання довідки за письмовою заявою  
(особисто, через законного представника чи засобами поштового зв’язку) про що зазначає у 
заяві. 

6. Прийом громадян з письмовими зверненнями для оформлення та видачі довідок, 
актів проводиться в робочий час за визначеним старостою, графіком. Староста, в разі 
потреби, надає заявнику практичну допомогу в написанні заяви для видачі довідки. 

7. Види довідок та перелік документів, на підставі яких вони формуються: 
 

№ 
з/п Найменування Перелік документів, на підставі яких 

формується довідки 
1. Довідка про те, що особа проживає 

за даною адресою без реєстрації 
(фактичне проживання) 

- паспорт заявника; 
- будинкова книга; 
- дані погосподарської книги; 
- акт про фактичне проживання/не проживання 
особи (осіб), складений за участю депутата 
міської ради; 
- для підтвердження факту проживання особи 
без реєстрації, необхідна присутність власника 
домоволодіння (при наявності такого) з 
паспортом та оригіналами документів, що 
підтверджують право власності на об’єкт 
нерухомості 

2. Довідка про склад сім’ї особи, яка 
проживає за даною адресою без 
реєстрації 

- паспорти заявника та  всіх членів сім’ї; 
- будинкова книга, погосподарська книга; 
- акт про фактичне проживання/не проживання 
особи (осіб), складений за участю депутата 
міської ради; 
- для підтвердження факту проживання осіб без 
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реєстрації, необхідна присутність власника 
домоволодіння (при наявності такого) з 
паспортом та оригіналами документів, що 
підтверджують право власності на об’єкт 
нерухомості 

3. Довідка про те, що особа за 
зареєстрованою адресою не 
проживає 

- паспорт заявника; 
- будинкова книга, погосподарська книга; 
- акт про фактичне проживання/не проживання 
особи (осіб), складений за участю депутата 
міської ради 

4. Довідка - характеристика на жителя 
(жителів) населеного пункту 

- паспорт заявника; 
- запит правоохоронних органів (за наявності) 

5. Довідка про перебування дитини на 
утриманні одного з батьків або 
опікуна 

- паспорт заявника; 
свідоцтво про народження дитини; 
-  будинкова книга (адресна картка, картка 
реєстрації особи); 
-  акт, складений за участю депутата міської 
ради про те, що  дитина   знаходиться на 
утриманні одного з батьків або опікуна;   
-  документ про встановлення опіки (у разі 
наявності) 

6. Довідка матері, що вона дійсно 
народила та виховала 5 і більше 
дітей до шестирічного віку 

- паспорт заявника; 
- свідоцтво про народження дітей; 
- акт обстеження умов проживання заявника, 
складений за участю депутата міської ради 

7. Довідка матері, що вона дійсно 
народила та виховала дитину з 
інвалідністю до шестирічного віку 

- паспорт заявника; 
- свідоцтво про народження дитини; 
- довідка про інвалідність; 
- акт про фактичне  проживання/не проживання 
особи (осіб), складений за участю депутата 
міської ради 

8. Довідка про те, що особа проживала 
та вела спільне господарство з 
померлим до дня його смерті, але не 
була зареєстрована   

- паспорт заявника; 
- акт про спільне проживання та ведення 
господарства до дня смерті померлого, 
складений за участю депутата міської ради. 

9. Довідка про те, що особи 
проживають разом і ведуть спільне 
господарство 

- паспорт заявника та особи , що проживає 
разом; 
- акт про умови проживання заявника, 
складений за участю депутата міської ради 

10. Довідка про те, що особа 
здійснювала поховання 

- паспорт заявника; 
- документ, що підтверджує родинні стосунки з 
померлим (свідоцтво про народження, свідоцтво 
про шлюб); 
- свідоцтво про смерть; 
-  довідка для отримання допомоги на 
поховання; 
- документи, що підтверджують понесені 
витрати заявника на поховання 

11. Довідка про наявність/відсутність у 
помешканні особи пічного опалення 

- паспорт заявника; 
- будинкова книга; 
- дані погосподарського обліку; 
- акт обстеження житлового будинку 
(приміщення) 
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12. Довідка форми 3-ДФ (про наявність 

у фізичної особи земельних ділянок) 
- паспорт заявника;   
- технічна документація із землеустрою, 
державні акти на земельні ділянки, інвентарна 
справа на індивідуальне будівництво, технічний 
паспорт будинку; 
- дані погосподарського обліку. 
* довідка формується спільно з фахівцем управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради, який 
перевіряє відповідність наданої заявником інформації з 
інформацією ДЗК 

13. Довідка про наявність чи відсутність 
в особи присадибної ділянки в 
користуванні ( при необхідності з 
планом-схемою присадибної 
земельної ділянки)  
 

-  паспорт заявника; 
- замір присадибної земельної ділянки за участю 
фахівця-землевпорядника; 
- дані погосподарського обліку. 
* довідка формується спільно з фахівцем управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради, який 
перевіряє відповідність наданої заявником інформації з 
інформацією ДЗК 

14. Довідка про те, що особа являється 
чи не являється членом особистого 
селянського господарства (ОСГ) 

-  паспорт заявника; 
- дані про наявність земельної ділянки для 
ведення особистого селянського господарства; 
- дані погосподарського обліку. 
* довідка формується спільно з фахівцем управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради, який 
перевіряє відповідність наданої заявником інформації з 
інформацією ДЗК. 

15. Довідка про вирощування на 
земельній ділянці 
сільськогосподарської 
продукції 

-  паспорт заявника; 
- документів, які посвідчують право власності 
або право користування землею, 
- дані погосподарського обліку; 
- акту про вирощування на земельній ділянці 
сільськогосподарської продукції 
(за потребою) 
* довідка формується спільно з фахівцем управління 
приватизації, оренди майна та землі міської ради, який 
перевіряє відповідність наданої заявником інформації з 
інформацією ДЗК. 

16. Довідка про те, що фізична особа 
користується водою з шахтового 
колодязя 

- паспорт заявника; 
- дані погосподарського обліку або акт 
обстеження житлового приміщення та 
присадибної ділянки 

17. Довідка про наявність у особи 
бджолосім’ї 

- паспорт заявника; 
- довідка про реєстрацію пасіки (від 10 до 300 
бджолосімей); 
- акт обстеження домоволодіння. 

18. Довідка про те, що особа вирощує 
худобу та/або птицю 

- паспорт заявника; 
- ветеринарний паспорт тварини; 
- дані погосподарського обліку 

 
ІІІ. Прикінцеві положення 

 
1 Старостам Олександрійської міської ради, які відповідно до своїх повноважень та 

службових обов’язків мають доступ до персональних даних осіб, що звертаються за 
одержанням довідки, заборонено розголошення в будь який спосіб персональні дані 
заявника, які їм довірено або які стали їм відомі під час виконання ними професійних 
обов’язків, крім випадків передбачених законом. 
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2 Припинення дії цього Положення, внесення змін і доповнень до нього здійснюються 
рішенням виконавчого комітету міської ради. 
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Додаток  
до Порядку видачі старостами  
Олександрійської міської ради довідок,  
актів громадянам України, що проживають 
на території Олександрійської міської  
територіальної громади 

 
Рекомендована форма довідки 

 
 

 
 
 
 
 

Кутовий штамп 
 

ДОВІДКА  
 
Видана____________________________________ 
 
___________________________________________ 
 
жителю села /селища/ ________________________ 
 
про те, що  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Довідка видана для пред’явлення_________________________________________________ 

 
 

Староста сіл/селища ______________                                               /_________________/           
             
                                                            м.п.                        

 
 
 
Керуючий справами  
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 


