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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                      

                          Шановний Володимире Борисовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення сільського 

голови с. Трудового, Новомиколаївського району, Запорізької області. 

У своєму зверненні голова повідомляє про факт неналежного виконання 

вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» від 10 грудня 2015 року №888-

VIII, який прямо порушує права громадян. 

Згідно п. 3 Прикінцевих та перехідних положень цього закону «до 4 

квітня 2016 року житлово-експлуатаційні організації, інші підприємства, 

установи та організації, що забезпечували або забезпечують ведення картотек з 

питань реєстрації фізичних осіб, передають їх відповідним виконавчим органам 

сільських, селищних, міських рад. 

До 4 квітня 2016 року центральний орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері реєстрації фізичних осіб, передає відповідним 

виконавчим органам сільських, селищних, міських рад картотеки з питань 

реєстрації фізичних осіб, наявні в його територіальних органах. 
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Передача картотек з питань реєстрації фізичних осіб здійснюється 

одночасно з передачею у комунальну власність обладнання для зберігання та 

обробки зазначених картотек, якщо воно перебуває у державній власності». 

Проте, Новомиколаївським районним сектором УДМС України в 

Запорізькій області, у вказаний строк,  картотеку з питань реєстрації фізичних 

осіб на території с. Трудове до сільської ради не передано з причин її 

неповноти. Більш того, належних заходів до відновлення картотеки та 

приведення у відповідність вимогам Закону не вживається. При цьому 

звернення сільського голови до уповноважених державних органів належних 

результатів не дають. 

Такий стан речей унеможливив виконання Трудовою сільською радою 

вимог Закону щодо створення та функціонування органу реєстрації.  

          Враховуючи викладене, прошу Вас, шановний Володимире Борисовичу, 

вивчити стан формування та ведення виконавчими органами сільських, 

селищних, міських рад реєстрів територіальних громад відповідно до вимог 

Закону, за результатами відповідно реагувати на виявлені порушення. 

          Вжити невідкладних заходів до забезпечення виконання вимог Закону 

щодо створення та функціонування органу реєстрації на території Трудової 

сільської ради Новомиколаївського району Запорізької області.  

 Про вжиті заходи прошу повідомити мене та сільського голову c. Трудове 

за адресою: 70130, Запорізька область, Новомиколаївський район, с. Трудове,        

вул. Центральна, 1. 

  Додаток: на __ арк. 

 

 

     З повагою 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                          (посв. 286) 
 

 


