
                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                 Рішення виконавчого комітету 

                                                                                 Корюківської міської ради 

                                                                                 від 13.11.2019 № 442 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про порядок видачі довідок працівниками виконавого апарату  

Корюківської міської  ради 

 

1. Загальні положення 

 

        1.1. Положення про порядок видачі довідок працівниками виконавчого 

апарату Корюківської міської ради (далі Положення) розроблено з метою 

врегулювання питань з видачі документів, які засвідчують склад сім’ї, місце 

реєстрації (проживання), місце реєстрації і склад сім’ї  для оформлення 

субсидії на комунальні послуги, для отримання паспорта громадянина 

України, для призначення всіх видів соціальної допомоги та ін. громадянам, 

місце проживання або перебування яких зареєстроване на території 

Корюківської об’єднаної територіальної громади.  

         Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішеннями 

виконавчого комітету Корюківської міської ради. 

                                           2. Порядок видачі довідок 

     2.1. Видача довідок громадянам здійснюється виключно на підставі 

наданих ними документів та в разі відсутності суперечностей в них на бланках 

встановленої форми або у довільній формі.   

               2.2. Видача довідок проводиться працівниками виконавчого апарату 

міської ради відповідно до покладених на них посадових обов’язків. 

        

       2.3.   Для отримання довідки особа подає документи:  

       2.3.1. Довідка з архіву про заробітну плату для обчислення пенсії               

(додаток 1): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     трудова книжка. 

 

       2.3.2. Довідка з архіву про підтвердження трудового стажу: 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     трудова книжка. 

 

       2.3.3. Довідка про наявність у фізичної особи земельних ділянок (форма 

N3ДФ) (додаток 2): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     реєстраційний номер облікової картки платника податків; 



-     документ, що посвідчує право на земельну ділянку. 

 

      2.3.4. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні 

/ будинку, осіб (додаток 3): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     паспорти членів сім’ї;  

-     свідоцтво про народження дитини (дітей); 

-     будинкова книга. 

  

       2.3.5. Довідка про реєстрацію місця проживання особи (додаток 4): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     свідоцтво про народження дитини (дітей); 

-     будинкова книга. 

 

       2.3.6. Довідка про зняття з реєстрації місця проживання особи (додаток 5): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     свідоцтво про народження дитини (дітей); 

-     будинкова книга. 

 

       2.3.7. Довідка про проживання (роботу) в зоні посиленого 

радіоекологічного контролю (додаток 6):                                                                                                                            

-     паспорт;                                                                                                                            

-     трудова книжка;                                                                                                               

-     посвідчення потерпілого від аварії на Чорнобильській АЕС.                                                                                                                                   

 

       2.3.8. Довідка про останнє місце реєстрації / проживання померлої особи 

(додаток 7):  

-     паспорт  особи, що звернулася за довідкою; 

-     свідоцтво про смерть; 

-     свідоцтво про шлюб або інший документ, який засвідчує родинні зв’язки; 

-     будинкова книга. 

 

       2.3.9. Довідка про спільне проживання на день смерті (додаток 7): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     свідоцтво про смерть; 

-     будинкова книга; 

-     свідоцтво про шлюб або інший документ, який засвідчує родинні зв’язки. 

 

       2.3.10. Довідка про проведення поховання (додаток 7): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою; 

-     свідоцтво про смерть. 

-    витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть 

для отримання допомоги на поховання. 

       2.3.11. Довідка - характеристика особи (додаток 7): 

-     паспорт особи, що звернулася за довідкою - характеристикою.                               



       2.3.12. Довідка про перебування особи на обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов за місцем проживання (додаток 7): 

-     паспорт  особи, що звернулася за довідкою. 

       2.4. У разі звернення законного представника особи щодо отримання 

довідки додатково подаються: 

-    документ, що посвідчує особу законного представника; 

-    документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, 

крім випадків, коли законними представниками є батьки (усиновлювачі). 

 

        2.5. Довідка підписується безпосереднім виконавцем, у визначених 

нормативно - правовими актами випадках – міським головою або його 

заступниками та виконавцем, і скріплюється відповідною печаткою. На 

території старостинських округів довідки підписуються виконуючим обов’язки 

старости і скріплюються номерною гербовою печаткою.  

 

               2.6. Довідки  реєструються в журналі реєстрації довідок. До журналу 

заноситься  реєстраційний номер, дата видачі, ПІБ заявника.  

 

               2.7. Журнал  реєстрації  довідок   повинен  бути  прошнурований, 

пронумерований та скріплений печаткою.  

 

       2.8. Довідка видається за усним або письмовим зверненням громадянина 

при пред’явленні паспорта та оригіналів документів та за запитами 

підприємств, установ, організацій. 

 

               2.9. У разі відсутності у наданих документах суперечностей працівник, 

який видає довідку, не має права вимагати документи, які не передбачені 

даним Положенням.  

 

       2.10. У разі відсутності повного пакету документів, визначених цим 

Положенням, довідка не видається. 
 

       2.11. Відповідальність за достовірність наданої інформації несе особа, яка 

звертається для отримання довідки.  
 

 

Керуючий справами  

(секретар) виконкому                                            З.ПОНОМАРЕНКО 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
                                                                                        

 

 

                                                                                                                                      



Додаток 1 
 

                                                            Додаток 1 

                                                            до п. Порядку подання та оформлення документів для  

                                                            призначення (перерахунку) пенсії відповідно до Закону  

                                                            України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 

                                                            страхування» 

                                                            (пункт 2.1 розділу II) 

 
 

ДОВІДКА 

ПРО  ЗАРОБІТНУ  ПЛАТУ  ДЛЯ  ОБЧИСЛЕННЯ  ПЕНСІЇ 
 

Кутовий  штамп   

вих. №   

від  

 

                                        Видана ___________________________________________                            

                                        про те, що його (її )  заробітна плата, яка враховується при  

                                        обчисленні пенсії, склала  

                                   ___________________________________________ 

                                       

                                 Сума заробітної плати з розшифруванням (грн.) 
Місяці      
Січень      

Лютий      

Березень      

Квітень      

Травень      

Червень      

Липень      

Серпень      

Вересень      

Жовтень      

Листопад      

Грудень      

Усього      

 

На всі виплати нараховані страхові внески  (єдиний внесок) 

 

Довідка видана на підставі особових рахунків за ___________ роки, 
                                                        ( назва первинних документів) 

які знаходяться за адресою:   

 

        Не заперечуємо проти проведення перевірки первинних документів за період, 

зазначений у цій довідці. 

 

М.П.            Перший заступник міського голови                                               

 

                    Начальник відділу бух. обліку  

                    та звітності (головний бухгалтер)                                                    



                                                                                                 Додаток 2 

 
                                                                                                  Затверджено 

                                                                                                  наказом Міндоходів України  

                                                                                                  від 17.01.2014 р. № 32 

 

 

ДОВІДКА 
про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

 
                             Форма № 3ДФ 

 

Видана ____________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові, серія і номер паспорта власника сільськогосподарської продукції, ким  

 
_____________________________________________________________________________________,  

і коли виданий) 
 

що проживає______________________________________________________________________, 
                      (область, район, населений пункт, вулиця, будинок, корпус, квартира) 

 

          

(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків згідно з 

Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)) 
 

про наявність земельних ділянок, наданих йому у розмірах, встановлених 

Земельним кодексом України (гектарів), що відповідно до Податкового 

кодексу України є підставою для невключення до загального місячного 

(річного) оподатковуваного доходу платника податку доходів, отриманих від 

продажу власної сільськогосподарської продукції, що вирощена, відгодована, 

виловлена, зібрана, виготовлена, вироблена, оброблена та/або перероблена 

безпосередньо фізичною особою на цих земельних ділянках: 
 

садівництва       

будівництва та обслуговування житлового  

будинку, господарських будівель і споруд  

(присадибної ділянки) 

      

      

       

індивідуального дачного будівництва       

       

особистого селянського господарства        

       

земельні частки (паї), виділені в натурі (на місцевості)       

       



з них земельні частки (паї), виділені в натурі (на 

місцевості), які не використовуються (здаються в оренду, 

обслуговуються) 

      

      

 

Голова (секретар)  

сільської, селищної,   

міської ради 
 

 

 

_____________  
(підпис ) 

 

 

__________________________ 
(ініціали, прізвище) 

 

Довідка дійсна до  

 

_________________ 

 

 

20_______ року 

   

М.П. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Інформація, що передається контролюючому органу 

 

Дійсна до:    2 0   

                                                    (дата  зазначається арабськими цифрами) 

Видана  

власнику  

сільськогосподарської 

продукції 

____________________________________________ 
(найменування сільської, селищної, міської ради, що 

видала довідку) 

____________________ 

(ініціали та прізвище) 

          

 

(реєстраційний номер облікової картки фізичної особи - платника податків згідно з 

Державним реєстром фізичних осіб - платників податків або серія та номер паспорта (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це 

відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      



                                                                                    Додаток 3  

 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства праці та 

соціальної політики України 

від 22.07.2003 р. № 204 

 

    Заповнюється відповідним підприємством / організацією/ або виконавчим органом 

сільської                    /селищної/  ради за місцем реєстрації сім’ї 

 

Довідка про склад сім’ї 

або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку, осіб 

 
    видана уповноваженому власнику  / співвласнику, наймачу/ житлового 

приміщення /будинку/, членові житлово – будівельного кооперативу 
 

__________________________________________________________________ 
/ прізвище, ім’я, по батькові / 

адреса:  м. Корюківка,______________________________________________ 

проте, що до складу сім’ї / зареєстрованих/ входять: 

 
Прізвище, ім’я, по батькові Родинні стосунки Дата 

народження 

№, серія паспорта 

або свідоцтва про 

народження 

 Уповноважений власник 
/співвласник, наймач/ 

  

    

    

    

    

    

    

Всього __________________ осіб 

 
   Довідка видана для пред’явлення органу праці та соціального захисту населення 

 

Корюківська міська рада, вул. Бульварна,6, м. Корюківка, 

Чернігівська область  
/ назва підприємства / організації ,  виконавчого органу, адреса/ 

Паспортист     __________                                    ________________ 
                       /прізвище, ініціали/                                                        /підпис/ 

М.П. 

 

Начальник       __________                                       ________________ 
                     /прізвище, ініціали/                                                        /підпис/ 

 

”_______” __________2019 рік  № __________ 

 
Станом на початок місяця 



                                                                                                                         Додаток 4                   

 

 
                                                                                                      Додаток 13 

                                                                                                                               до Правил 

 

ДОВІДКА № 

про реєстрацію місця проживання особи 

 

За відомостями   Корюківської міської ради 
(назва органу реєстрації) 

місце проживання  

прізвище _________________________________________________________ 

ім’я _____________________________________________________________ 

по батькові ______________________________________________________ 

дата і місце народження ____________________________________________ 

громадянство/підданство ___________________________________________ 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

_______________________________________________________________ 

зареєстроване за адресою ___________________________________________ 
            (адреса житла або адреса (місцезнаходження)  

_________________________________________________________________ 
спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту 

_________________________________________________________________ 
або військової частини, за якою реєструється місце проживання) 

з ____ ________ 20 __ р. по ____ ___________ 20 __ р./по теперішній час                                                                           

(необхідне зазначити). 

 

МП 

          ________                                            _____________________________ 
                                (підпис)                                                                         (посада, прізвище та ініціали) 

___________ 

* Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України 

для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 

_____________________ 

 

 

 

                                                                                                       



Додаток 5  

 

 
                                                                                                      Додаток 16 

                                                                                                                               до Правил 

 

ДОВІДКА №  
про зняття з реєстрації місця проживання 

 

За відомостями      Корюківської міської ради 

місце проживання 

прізвище _________________________________________________________ 

ім’я _____________________________________________________________ 

по батькові _______________________________________________________ 

дата і місце народження ____________________________________________ 

громадянство/підданство ___________________________________________ 

унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 
_________________________________________________________________ 

знято з реєстрації за адресою _______________________________________ 
                                        (адреса місця проживання або адреса (місцезнаходження)  

_________________________________________________________________ 

    спеціалізованої соціальної установи, закладу соціального обслуговування та 
соціального захисту 

_________________________________________________________________ 

або військової частини, за якою зареєстровано  місце проживання особи) 

у зв’язку із: 

вибуттям до нового місця проживання ____________________________ 

виїздом на постійне проживання до ______________________________ 

                                                              (назва країни)                        

з ____ _________ 20 __ р.  

за ___________________________________________________________ 

(вид, серія, номер документа; унікальний номер запису в Єдиному 

_____________________________________________________________ 
державному демографічному реєстрі*, яким органом оформлений, дата видачі) 

 

Довідку видав      ___________        _____________________________ 
                                    (підпис)                       (посада, прізвище, ініціали)  

МП       ____ ______________ 20 __  року  

 

 

 



                                                                                                                  Додаток 6 

                                                                         
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
вул. Бульварна,6, м.Корюківка, Чернігівської обл.,15300, тел./факс (04657) 2-14-76,  

e-mail: koryukivka.rada@gmail.com, код ЄДРПОУ 04061760 

 

 « ____» ________ 2019 р.    №  _____ 

 

Д О В І Д К А 

 
Видана гр. 

________________________________________________________________________________ 

вул. 

________________________________________________________________________________ 

 

в тому, що він /вона/ з 26.04.1986 року по даний час проживає в м. Корюківка, Чернігівської 

області, яке згідно Розпорядження Кабінету Міністрів України від 12.01.1993 року № 17 – Р, 

яке відносилося до зони посиленого радіоекологічного контролю четвертої категорії до 

31.12.2014 р. 

 

    Довідка видана для подання  ______________________________ 

 

Міський голова                                                                    

Видав спеціаліст      
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Додаток 7 

 

                                                                          
У К Р А Ї Н А 

КОРЮКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ЧЕРНІГІВСЬКА ОБЛАСТЬ 
вул. Бульварна,6, м.Корюківка, Чернігівської обл.,15300, тел./факс (04657) 2-14-76,  

e-mail: koryukivka.rada@gmail.com, код ЄДРПОУ 04061760 

 

                                                                       

 « ____» ________ 2019 р.    №  __________ 

 

Д О В І Д К А 
Видана гр. ____________________________________________________________________ 

вул. 

_____________________________________________________________________________ 

в тому, що 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

    Довідка видана для подання в ________________________________________ 

 

Видав спеціаліст       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

mailto:koryukivka.rada@gmail.com

	2. Порядок видачі довідок
	2.1. Видача довідок громадянам здійснюється виключно на підставі наданих ними документів та в разі відсутності суперечностей в них на бланках встановленої форми або у довільній формі.

