
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

17.10.12      Ужгород                  № 368 
 
Про затвердження методичних рекомендацій 
порядку здійснення легалізації органів  
самоорганізації населення в м.Ужгороді 

 
  

З метою створення належних умов для здійснення легалізації органів 
самоорганізації населення в місті Ужгород відповідно до Конституції України, 
Закону України "Про органи самоорганізації населення" та Закону України "Про 
місцеве самоврядування в Україні", виконком міської ради ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити методичні рекомендації порядку здійснення легалізації 

органів самоорганізації населення в м. Ужгороді (додаються). 
 
2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Семаля В.Ю. 
 
 
 

Міський голова         В. Погорелов 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

Додаток 
до рішення виконкому 
від 17.10.12 № 368 

 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 
порядку здійснення легалізації органів самоорганізації населення в м. 

Ужгород 
 

1. Легалізація органу самоорганізації населення є обов'язковою і 
здійснюється шляхом його реєстрації або повідомлення про заснування. 

2. Реєстрація органу самоорганізації населення здійснюється 
державними реєстраторами відділу реєстрації суб'єктів підприємницької 
діяльності виконавчого комітету міської ради (далі по тексту – реєструючий 
орган). 

У разі реєстрації орган самоорганізації населення набуває статусу 
юридичної особи. 

Для реєстрації органу самоорганізації населення уповноважені зборами 
(конференцією) жителів за місцем проживання їх представники подають до 
реєструючого органу заяву встановленого зразка (згідно з додатком 1 до 
методичних рекомендацій). 

До заяви додаються: 
1) копія рішення Ужгородської міської ради про надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення; 
2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішенням 

про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний 
склад, про затвердження Положення, про обрання уповноважених представників 
для проведення реєстрації органу самоорганізації населення; 

3) Положення, затверджене зборами (конференцією) жителів за місцем 
проживання, — у двох примірниках; 

4) персональний склад членів органу самоорганізації населення із 
зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання; 

5) документ, який підтверджує місцезнаходження органу самоорганізації 
населення. 

Місцезнаходження органу самоорганізації населення (юридичної особи) -  
це місцезнаходження постійно діючого виконавчого органу юридичної особи, а у 
разі його відсутності - місцезнаходження іншого органу чи особи, уповноваженої 
діяти від імені юридичної особи без довіреності, за певною адресою, яка вказана 
органом сомоорганізації населення в установчих документах і за якою 
здійснюється зв'язок з юридичною особою. 



Підтвердження місцезнаходження органу самоорганізації населення 
(юридичної адреси) може мати такі форми: гарантійний лист власника 
приміщення; договір оренди нерухомого майна; якщо надається квартира: копія 
свідоцтва про право власності на квартиру, довідка про склад сім'ї із ЖРЕРу, ТОВ 
та заяви усіх повнолітніх осіб, які зареєстровані у квартирі, про згоду надання 
квартири під юридичну адресу. 

3. Заява та поданий пакет документів розглядаються реєструючим органом 
відповідно до повноважень, у місячний термін з дня подання всіх необхідних 
документів. 

4.  Реєструючий орган може проводити перевірку відомостей, що містяться 
в поданих на реєстрацію документах. 

5. У разі виявлення невідповідності поданих документів Конституції 
України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Закону 
України «Про органи самоорганізації населення», іншим нормативно - правовим 
актам, а також у разі некомплектності або наявності зауважень до змісту наданих 
документів, документи повертаються до уповноважених зборами (конференцією) 
жителів за місцем проживання представникам на доопрацювання. 

Після усунення недоліків уповноважені зборами (конференцією) жителів за 
місцем проживання представники повторно надають реєструючому органу увесь 
комплект документів, передбачений для здійснення реєстрації. 

6. За результатами розгляду заяви та наданого пакету документів 
реєструючим органом приймається рішення про реєстрацію органу 
самоорганізації населення або відмову в реєстрації.  

Підставою для відмови у реєстрації є обрання органу самоорганізації 
населення з порушенням вимог Конституції України, Закону України «Про 
органи самоорганізації населення», Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні» та інших нормативно - правових актів. 

Рішення про відмову у реєстрації органу самоорганізації населення може 
бути оскаржено у встановленому законом порядку. 

7. Про результати розгляду заяви реєструючий орган в десятиденний термін 
з дня прийняття рішення про реєстрацію органу самоорганізації населення або 
про відмову в реєстрації органу самоорганізації населення повідомляє 
уповноважених зборами (конференцією) жителів за місцем проживання їх 
представників. 

8. Реєстр органів самоорганізації населення веде реєструючий орган. 
9.Облік створених у місті Ужгороді органів самоорганізації населення веде 

департамент міського господарства, враховуючи інформацію, надану відділом 
реєстрації суб'єктів підприємницької діяльності. 

 
10. Органи самоорганізації населення можуть легалізувати своє 

заснування шляхом письмового повідомлення виконавчого комітету міської 
ради. 

Для легалізації органу самоорганізації населення шляхом письмового 
повідомлення уповноважені зборами (конференцією) жителів за місцем 



проживання представники подають до виконавчого комітету Ужгородської  
міської ради повідомлення встановленого зразка (згідно з додатком  2 до 
методичних рекомендацій). 

До заяви – повідомлення додаються: 
1) копія рішення Ужгородської міської ради про надання дозволу на 

створення органу самоорганізації населення; 
2) протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання з рішенням 

про обрання членів органу самоорганізації населення та його персональний 
склад, про обрання уповноважених представників для проведення легалізації 
органу самоорганізації населення шляхом письмового повідомлення; 

3) персональний склад членів органу самоорганізації населення із 
зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання. 
  Повідомлення підписується трьома уповноваженими зборами 
(конференцією) жителів за місцем проживання представниками. 

 Облік ведеться департаментом міської ради в спеціальному журналі 
легалізації органів самоорганізації населення шляхом повідомлення, що повинен  
містити відомості: 

-  порядковий номер; 
- дата подання повідомлення про заснування; 
- назва органу самоорганізації населення; 
- відомості про керівний склад та членів органу самоорганізації (прізвище, 

ім’я, по батькові, рік народження, місце проживання, № телефону); 
- територія діяльності. 
11. Необхідну правову та організаційну допомогу органам самоорганізації 

населення у їх створенні та проведенні їх легалізації надає департамент міського 
господарства міської ради. 
 
 
 
Заступник міського голови, 
керуючий справами виконкому             Д. Геворкян 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                                                                                                      Додаток 1 

до Методичних рекомендацій порядку 
здійснення легалізації органів 
самоорганізації населення в м. 
Ужгороді 

 
                                                                                        Зразок 

Виконавчому комітету 
Ужгородської міської ради 
 
Уповноважені представники 
проведення реєстрації органу 
самоорганізації населення 
(П.І.Б.) 

ЗАЯВА 
про реєстрацію органу самоорганізації населення 

Керуючись статтею 140 Конституції України, Законом України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про органи 
самоорганізації населення», а також враховуючи протокол загальних зборів 
(конференції) жителів за місцем проживання (вказується територіальна одиниця 
або утворення, де проводилися збори (конференція): будинок, вулиця, квартал, 
мікрорайон)                від « ___ » ___________ 20 _ року про створення органу 
самоорганізації населення, та рішення Ужгородської міської ради про надання 
дозволу на створення відповідного органу самоорганізації населення  від « __ » 
________ 20 _ року          № ____ , 

Просимо: провести реєстрацію Органу самоорганізації населення 
(будинкового, вуличного, квартального комітету, комітету мікрорайону)         
« ______________________________ ». 

Додатки: 
1. Копія рішення Ужгородської міської ради про надання дозволу на 

створення органу саморганізації населення; 
2. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання від « _ » 

__________ 20 __ року  
3. Положення про орган самоорганізації населення у 2-х примірниках на __ 

арк. 
4. Персональний склад членів органу самоорганізації населення із 

зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання. 
5. Документ, який підтверджує місцезнаходження органу самоорганізації 

населення. 
 
Підпис уповноваженого представника для проведення реєстрації 

 
Прізвище, ім'я, по батькові         Підпис 
« _______»__________20__року 



 
 

Додаток 2 
до Методичних рекомендацій порядку 
здійснення легалізації органів 
самоорганізації населення в м.Ужгороді 

 
                                                                                    Зразок 

Виконавчому комітету 
Ужгородської міської ради 
 
Уповноважені представники 
для здійснення легалізації 
органу самоорганізації  
населення шляхом письмового 
повідомлення (П.І.Б.) 

 
Повідомлення 

про заснування органу самоорганізації населення 
 

Відповідно до Закону України «Про органи самоорганізації населення», 
враховуючи рішення Ужгородської міської ради від « __ » ____________ 20 __ 
року 
№ 
_____________________________________________________________________ 
повідомляємо Вас про заснування на території міста Ужгород органу 
самоорганізації населення 
_________________________________________________ 

Додатки: 
1. Копія рішення Ужгородської міської ради про надання дозволу на 

створення органу саморганізації населення; 
2. Протокол зборів (конференції) жителів за місцем проживання від « _ » 

__________ 20 __ року;  
3. Положення про орган самоорганізації населення у 1-му примірнику на __ 

арк.; 
4. Персональний склад членів органу самоорганізації населення із 

зазначенням прізвищ, імені та по батькові, року народження, місця проживання. 
 
Уповноважені представники для здійснення легалізації органу самоорганізації 
населення шляхом письмового повідомлення: 
 
Прізвище, ім'я, по батькові         Підпис 
 
«___ »_________20__ року 
 


