
  

 

 

 

 

БАШТАНСЬКА МІСЬКА РАДА 

БАШТАНСЬКОГО РАЙОНУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 11 лютого  2021 року              Баштанка                                                №      

 

Про уповноваження на ведення  
реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/ перебування громадян, що 
проживають у селах Баштанської 
міської ради 

 

Відповідно до статті 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні»,  Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 
проживання в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. 
№ 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 
передачі органами реєстрації інформацій до Єдиного державного 
демографічного реєстру», виконавчий комітет міської ради  

 
 

ВИРІШИВ: 

   

 1. Уповноважити на ведення реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування громадян, що проживають у селах Баштанської 
міської ради, у тому числі по територіях: 

 Добренського старостинського округу на Шелест Наталю 
Володимирівну, спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого 
комітету міської ради; 

 Новоєгорівського старостинського округу на Нижник Наталію 

Борисівну, спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету 
міської ради; 

  Новоіванівського старостинського округу на Кривенко Олену 
Антонівну, спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету 
міської ради; 

 Новопавлівського  старостинського округу на Моцаченко Надію 
Василівну, спеціаліста І категорії  загального відділу виконавчого комітету 

міської ради; 

 Новосергіївського старостинського округу на Буц Наталю Віталіївну, 

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради; 



 Пісківського старостинського округу на Юрчика Богдана Богдановича, 

в.о. спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської 
ради; 

 Плющівського старостинського округу на Заливчу Валентину Іванівну, 

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради; 

 Христофорівського старостинського округу на Хруставку Ларису 
Володимирівну, старосту старостинського округу; 

 Явкинського старостинського округу на Волович Емму Олександрівну, 

спеціаліста І категорії загального відділу виконавчого комітету міської ради.  

        2. Вищезазначеним посадовим особам: 

1) вести прийом громадян з питань реєстрації, зняття з  реєстрації місця 

проживання, перебування осіб, відповідно до встановленого графіку; 
2) формувати та вести реєстр територіальної громади (у межах 

старостинського округу) відповідно до Закону;  
3) здійснювати державну реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання, перебування осіб відповідно до Закону; 
4) здійснювати передачу інформації та/або внесення у встановленому 

Законом порядку відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 

проживання, перебування до Єдиного державного демографічного реєстру; 
 

3. Вважати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 
міської ради від 23 січня 2018 року № 12 «Про покладання обов’язків з 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування громадян, що 
проживають у селах Баштанської міської ради. 
  

      4.Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючу справами 
виконавчого комітету Кононенко Л.А. та начальника відділу «ЦНАП»   
Черненка О.О.     

 

 
 

Міський голова               Олександр БЕРЕГОВИЙ 


