УКРАЇНА
Коростенська міська рада Житомирської області

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ

від

16 .08. 2017р. №344

Про тимчасові заходи щодо
впорядкування процесу надання
інформації щодо реєстрації місця
проживання громадян міста Коростень.
З метою недопущення втрати інформації яка являється власністю
держави та впорядкування процесу надання відомостей/інформації, щодо
зареєстрованого місця проживання за певний період часу, яка міститься в
особових картках реєстрації особи. На виконання п.4 прикінцевих та перехідних
положень Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг» № 888-VII від 10.12.2015 року,
Законом України «Про захист персональних даних», керуючись ст.40, п.З ч.2
ст.52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий
комітет Коростенської міської ради
РІШАЄ:
1. Усім керуючим компаніям з обслуговування житлових будинків,
організаціям (ОСББ) в місті Коростень, що забезпечують ведення
картотек а саме адресні картки та картки реєстрації особи, передати
наявну картотеку Комунальному ВЖРЕП № 1 в термін до 01.09.2017
року.
2. З 01.09.2017 року керуючим компаніям з обслуговування житлових
будинків, організаціям (ОСББ) міста зупинити видачу довідок, що
містять інформацію
щодо підтвердження
зареєстрованого місця
проживання в тому числі архівну (за певний період часу).
3. З 01.09.2017 року видачу довідок, що міститимуть інформацію щодо
підтвердження зареєстрованого місця проживання в тому числі архівну
(за певний період часу), здійснювати лише КВРЖЕП № 1.
4. Залишити за ПП «Коростенський житловий сервіс № 5» ведення власного
обліку реєстрації місця проживання громадян в будинках,що знаходяться на
обслуговуванні ПП «Коростенський житловий сервіс № 5», та видачу
довідок про підтвердження зареєстрованого місця проживання із
зобов'язанням інформування про проведені дії відділ реєстрації місця
проживання громадян виконкому Коростенської міської ради.

5. Начальнику відділу реєстрації місця проживання Петренко В.П.
забезпечувати надання інформації КВЖРЕП № 1, про міграцію населення в
місті у вигляді щомісячної відомості. Надання інформації здійснювати до
фактичного застосування/впровадження в дію електронної інформаційної
бази.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського
голови Якубовського Л.П.

Міський голова

В.Москаленко
Заступник міського голови
О.Ясинецький
Керуючий справами виконкому
А.Охрімчук
В.о. начальника УЖКГ
С. Стужук
Начальник юридичного відділу
Т.Камінська

