
ЗАТВЕРДЖУЮ:
Верхньодніпровський

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ 
Провідного спеціаліста з питань 

реєстрації фізичних осіб 
юридичного відділу 

Верхньодніпровської міської ради

1. Загальні положення.
1.1. Провідний спеціаліст з питань реєстрації фізичних осіб юридичного 

відділу Верхньодніпровської міської ради (далі - провідний спеціаліст) є 
посадовою особою Верхньодніпровської міської ради.

1.2. Провідний спеціаліст забезпечує реєстрацію та зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних осіб, які проживають на території 
міста Верхньодніпровськ, формування та ведення Реєстру територіальної 
громади.

1.3. Провідний спеціаліст призначається на посаду на конкурсній основі 
чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством України 
та звільняється з посади міським головою з дотриманням вимог Кодексу 
законів про працю України.

1.4. Провідний спеціаліст безпосередньо підпорядкований 
Верхньодніпровському міському голові та начальнику відділу.

1.5. Провідний спеціаліст в своїй роботі керується Конституцією 
та законами України, актами Президента України, Верховної Ради України, 
Кабінету Міністрів України, Міністерства юстиції України та іншими 
нормативно-правовими актами, щодо здійснення реєстрації та зняття 
з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб, формування 
та ведення Реєстру територіальної громади, Регламентом виконавчих органів

1.6. У разі тимчасової відсутності провідного спеціаліста з поважних 
причин його обов’язки виконує інший спеціаліст юридичного відділу 
Верхньодніпровської міської ради, або спеціаліст Верхньодніпровської міської 
ради в порядку визначеному законодавством.

2. Завдання та обов’язки.
Провідний спеціаліст:
2.1. забезпечує:
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- реалізацію державної політики у сфері реєстрації та зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичних осіб, а також стосовно захисту 
інформації з обмеженим доступом;

- доступ до публічної інформації, володільцем якої є;
- передачу інформації та/або внесення у встановленому законом порядку 

відомостей про реєстрацію та зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування до Єдиного державного демографічного реєстру (далі 
- ЄДДР);

- захист Реєстру територіальної громади у процесі його формування 
та ведення при здійсненні обміну відомостями між реєстрами інших 
територіальних громад;

- інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок здійснення 
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб;

- оприлюднення та вільний доступ до необхідної суб’єктам звернення 
інформації для отримання адміністративних послуг;
2.2. здійснює:

- реєстрацію (за встановленими Правилами) місця проживання 
/перебування фізичної особи після подання особою або її представником 
необхідних документів. Для осіб чоловічої статі віком від 16 до 60 років та осіб 
жіночої статі, що мають медичну освіту за погодженням Верхньодніпровського 
РТЦК та СП;

- зняття з реєстрації (за встановленими Правилами) місця 
проживання/перебування фізичної особи після подання особою 
або її представником необхідних документів.Для осіб чоловічої статі віком від 
16 до 60 років та осіб жіночої статі, що мають медичну освіту за погодженням 
Верхньодніпровського РТЦК та СП;

- внесення відомостей про реєстрацію місця проживання/перебування 
у документ, до якого вносяться ці відомості;

- формування та внесення даних про реєстрацію місця
проживання/перебування фізичної особи до Реєстру територіальної громади;

- оформлення та видачу довідки про реєстрацію місця
проживання/перебування дітям до 14 років та громадянам, які мають паспорт 
громадянина України у формі картки;

- направлення повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця 
проживання з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання 
в іншій адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття 
особи з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного 
реєстру;

- формування та ведення Реєстру територіальної громади, що передбачає
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проведення організаційно-правової підготовки та виконання в режимі 
записування таких дій:

• зберігання персональних даних, що вносяться до Реєстру 
територіальної громади та їх відображення за встановленою формою;

• зберігання та друк заяви-анкети про реєстрацію/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичної особи;

• формування та друк відмови у здійсненні реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичної особи;

• перевірку персональних даних фізичної особи за базами даних, 
які сформовані з використанням персональних даних Державного реєстру 
виборців;

• формування та друк заяви-анкети для внесення інформації до ЄДДР;
• взаємопов’язаний пошук за атрибутами, відображення в інтерфейсі 

результатів, друк списку чи картки;
• коригування даних, перереєстрацію місця проживання/перебування 

фізичних осіб та скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування фізичних осіб;

• збирання, підготовку, введення з первинних документів та сканованих 
документів;

• перевірку факту реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування за іншою адресою в межах обслуговування Реєстру;

• пошук інформації про фізичну особу за базою даних Реєстру 
територіальної громади;

• формування та друк за встановленими формами звітів, довідок, карток, 
повідомлень тощо.

- перевірку некоректних відомостей Реєстру територіальної громади, 
виявлених розпорядником Реєстру;

- прийом громадян з питань, віднесених до повноважень відділу;
2.3. готує:
- повідомлення, у разі здійснення реєстрації місця проживання 

з одночасним зняттям з реєстрації попереднього місця проживання в іншій 
адміністративно-територіальній одиниці, в той же день, про зняття особи 
з реєстрації місця проживання для внесення інформації до відповідного 
реєстру;

- висновок та рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації 
місця проживання/перебування фізичної особи, у разі виявлення порушень;

- письмове повідомлення фізичній особі про скасування 
реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування (у разі виявлення
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порушень);
- листи підприємствам, установам, організаціям, незалежно від форми 

власності з питань, віднесених до повноважень;
- відповіді на звернення громадян з питань, віднесених до повноважень;
2.4. готує рішення виконавчого комітету міської ради, віднесених до його 

повноважень;
2.5. складає адміністративні протоколи за правопорушення, визначені 

у частині 1, 2 статті 197 Кодексу України про адміністративні правопорушення;
2.6. взаємодіє з відділом Ведення реєстру виборців в частині щомісячного 

надання інформації про зняття/реєстрацію місця проживання осіб та інформації 
про осіб, яким виповнюється 18 років у наступному за звітним місяцем.

2.7. здійснює функції адміністратора.
2.8. забезпечує виконання інших завдань згідно повноважень, 

передбачених Положенням про юридичний відділ Верхньодніпровської міської 
ради.

3. Права.
Провідний спеціаліст має право:

3.1. запитувати відомості щодо суб’єкта звернення з метою запобігання 
випадкам реєстрації місця проживання за недійсними документами та внесення 
до реєстру територіальної громади недійсних даних.

3.2. має право вживати дії для запобігання та усунення випадків будь - 
яких порушень або невідповідностей;

3.3. має право ознайомлюватися з проектами документів, що стосуються 
діяльності;

3.4. має право підвищувати свою професійну діяльність;

4. Відповідальність.

Провідний спеціаліст несе відповідальність за:

-неякісне, або несвоєчасне виконання посадових завдань та обов’язків, або 
невиконання наданих їм прав, порушення етики поведінки службовця 
органу місцевого самоврядування та обмежень, пов’язаних з прийняттям на 
службу в органи місцевого самоврядування та її проходженням.
-недостовірність даних наданих керівництву Верхньодніпровської міської 
ради.
-порушення трудової та виконавської дисципліни;
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-бездіяльність або не використання наданих йому прав;
-порушення: Колективного договору, Правил внутрішнього трудового 
розпорядку, правил з охорони праці, норм етики поведінки посадової особи 
та обмежень, пов'язаних з прийняттям на службу в органи місцевого 
самоврядування та її проходженням.
-розголошення конфіденційної інформації.
-порушення Попередження про встановлені законами України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування» та «Про запобігання корупції» обмеження, 
пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та її 
проходженням, Положення про юридичний відділ Верхньодніпровської міської 
ради.

5. Повинен знати.
Провідний спеціаліст для виконання покладених на нього завдань 

та обов’язків повинен знати:
5.1. основні положення Конституції України та законів України:
- «Про місцеве самоврядування в Україні»,
- «Про службу в органах місцевого самоврядування»,
- «Про запобігання корупції»,
- «Про державну службу»;
- «Про доступ до публічної інформації»;
- «Про захист персональних даних»;
- «Про звернення громадян»;
- «Про правила етичної поведінки»;

«Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 
в Україні»;

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, 
що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 
статус»;

5.2. Правила реєстрації місця проживання та Порядок передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру, 
затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207;

5.3. Правила ділового етикету;
5.4. Правила внутрішнього трудового розпорядку;
5.5. Правила охорони праці та протипожежної безпеки;
5.6. Державну мову;
5.7. Практику застосування законодавства з питань, віднесених
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до повноважень відділу.

6. Кваліфікацій™ вимоги.
На посаду провідний спеціаліста призначається особа, яка:
6.1. має повну вищу освіту, стаж роботи в органах місцевого 

самоврядування або на державній службі не менше 3 років або стаж роботи 
у службах управління персоналом в інших сферах управління не менше 5 років;

6.2. володіє державною мовою та навичками роботи на комп’ютері.

НАЧАЛЬНИК/ЮРЖИЧНОГО ВІДДІЛУ:

(датаюзі-


