
ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                               Розпорядження міського голови 

                                                                            від 16.02.2021  № 72 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

  

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ/ ОСТАННЄ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 

СПАДКОДАВЦЯ (ДОВІДКА ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СПАДЩИНИ) 
(назва адміністративної послуги) 

 

Сектор реєстрації місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

Інформація про суб’єкт надання та Центр надання адміністративної послуги 

1. Найменування 

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

Центр надання адміністративних послуг Бурштинської 

міської ради 

2. Місцезнаходження: 

 

Сектору реєстрації 

місця проживання та 

зняття з реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб  

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

 

 

 

77111, м. Бурштин Івано-Франківської області 

вул. С. Стрільців, 15. 

 

 

 

 

3. Інформація щодо 

режиму роботи: 

 

Сектору реєстрації 

місця проживання та 

зняття з реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб  

Центру надання 

адміністративних 

послуг 

   

 

 

 

Понеділок: з 8:00 год до 20:00 год 

Вівторок: з 8:00 год до 17:00 год 

Середа: з 8:00 год до 17:00 год 

Четвер: з 8:00 год до 17:00 год 

П’ятниця: з 8:00 год до 16:00 год 

Без перерви на обід 

Вихідні дні – Субота, Неділя 

4. Телефон/факс 

(довідки), адреса 

електронної пошти та 

веб-сайт: 

 

Сектору реєстрації 

місця проживання та 

зняття з реєстрації 

місця проживання 

фізичних осіб  

Центру надання 

адміністративних 

послуг  

 

 

 

 

(03438) 46-010 
e-mail: Registration@бмр.укр 

 

 

(03438) 46-010 

e-mail: cnap.burshtyn@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

mailto:cnap.burshtyn@gmail.com


5. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови надання 

адміністративної послуги  

Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 р. № 

1382-ІV;  

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг» від 

10.12.2015 р. №888-VIII; 

 Закон України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012 р. №5203-VI;  

Постанова Кабінету Міністрів від 02.03.2016 р. №207 

«Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органам реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру». 

Умови отримання адміністративної послуги 

6. Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги, порядок та 

спосіб їх подання 

1. Документ, що посвідчує особу заявника (паспорт 

громадянина України, тимчасове посвідчення 

громадянина України, посвідка на постійне проживання, 

посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист). 

2. Свідоцтво про смерть померлого. 

3. Будинкова книга (за наявності) 

7. Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору)  

Безкоштовно 

8. Строк надання 

адміністративної 

послуги 

В день звернення 

9. Перелік підстав для 

відмови у наданні  

адміністративної 

послуги 

1) особа не подала необхідних документів; 

2) у поданих документах міститься недостовірна 

інформація, або подані документи є недійсними; 

3) звернулася особа, яка не досягла 14 років. 

10. Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Видача довідки про останнє місце реєстрації 

померлого. 

11. Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявником або за дорученням (нотаріально 

завіреним). 

12. Примітка  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


