
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

                XXI   сесія    VI   скликання  
     

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
17 квітня  2014 року                 м. Ужгород                                   № _1278 
                                            
 
     
Про звернення  
 
 

Відповідно до ст. 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 
Україні” 

міська рада ВИРІШИЛА: 

Схвалити текст звернення депутатів Ужгородської міської ради VI 
скликання до міністра юстиції України (додається). 

 
 
 
Секретар ради          В. Щадей 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 



 

Міністру юстиції України 
 Петренко П.Д. 

                               01001 м. Київ, вул. Городецького, 13 
 
 

Шановний Павле Дмитровичу! 
 
Ужгородська міська рада звертається до Вас з пропозицією започаткувати 

на базі Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) прийом документів 
для отримання адміністративних послуг реєстраційної служби Ужгородського 
МРУЮ у Закарпатській області включно з реєстрацією прав на нерухоме 
майно, реєстрацією актів цивільного стану, тощо. Зазначене зумовлено 
необхідністю покращення умов для отримання ужгородцями усього комплексу 
адміністративних послуг в єдиному вікні.  

Разом з цим, до нас надходять звернення громадських організацій, скарги 
від громадян щодо проблем з реєстрацією прав на нерухоме майно. Труднощі у 
реєстрації виникають також у структур виконавчих  органів міської ради. Так, 
має місце проблема прийому повного пакету документів реєстраційною 
службою від клієнта раніше ніж буде внесено відповідний запис в Реєстр прав. 
Розбіжність в часі від фактичного отримання таких документів та до внесення 
їх в Реєстр може становити від кількох днів до кількох тижнів.  

Також в приміщенні відділу реєстраційної служби відсутні на стендах 
переліки та технологічні картки адміністративних послуг з реєстрації прав на 
нерухоме майно, не дотримується належний режим роботи тощо. 

Зазначене в сукупності створює для ужгородців зайву напруженість та 
конфліктність, адже громадяни вимушені по кілька раз на день вистоювати 
черги, а то й приходити в інші дні не володіючи повною інформацією про 
вичерпний перелік необхідних документів та квитанцій з оплати послуг.  

У зв’язку з цим, висловлюємо готовність забезпечити прийом документів 
для реєстраційної служби Ужгородського МРУЮ у Закарпатській області в 
приміщенні ЦНАПу та укласти відповідну угоду. 
 
          З повагою та надією  
          на плідну співпрацю 
 
 
 
Схвалено рішенням XXI сесії міської ради  
VI скликання від 17.04.14 №_1278 


