
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                               м.Покровськ 

 

Про затвердження переліку довідок,  

які видаються старостами Покровської  

міської ради Донецької області 

 

 

 

 З   метою  забезпечення  реалізації  повноважень  старости, на виконання 

пункту 11 рішення міської ради від 18.12.2020 №8/1-31 «Про затвердження 

Положення про старосту Покровської міської ради Донецької області», відповідно  

до статей 54-1,59,73 Закону України від 21 травня 1997 року №280/97-ВР «Про 

місцеве самоврядування в Україні» (із змінами), виконавчий комітет  

ВИРІШИВ: 

 

 Затвердити перелік довідок, які видаються старостами Покровської міської 

ради  Донецької області (додається). 

 

 

 

 

Міський голова         Р.Требушкін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        Додаток до  

рішення виконкому міської ради 

від ____________ № _____ 

 

 

Перелік довідок, які видаються  

старостами Покровської міської ради  Донецької області 

 

1 Довідки та інші документи відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів від 2 березня 2016 р. № 207, із змінами, в межах повноважень  

2 Довідка про склад сім’ї 

3 Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенн/будинку осіб на призначення всіх видів соціальної допомоги 

(форма 204) 

4 Акти обстеження  

5 Побутова характеристика жителів населеного пункту  

6 Повідомлення про те, що дитина залишилась без батьківського піклування 

7 Інформація про те, що діти опинились в складних життєвих обставинах, у 

тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю 

8 Інформація про дітей від 0 до 18 років, про дітей шкільного віку 

(демографічні дані) 

9 Довідка про видатних людей - уродженців села та їх досягнення 

10 Інформація про пам’ятні та ювілейні дати 

11 Довідка про об’єкти культурної спадщини (пам’ятники, пам’ятні знаки, 

меморіальні комплекси, архітектурні споруди місцевого значення) для 

внесення їх в реєстр обліку 

12 Довідка про здійснення поховання 

13 Довідка про проживання померлого на момент смерті 

14 Довідка про спільне проживання 

15 Довідка про присвоєння поштової адреси 

16 Довідка про назву вулиці та нумерацію будинків 

17 Виписка з домової книги 

18 Довідки та інші документи відповідно до вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 7 грудня 2016 р. № 921,із змінами, в межах 

повноважень 

19 Інформація про використання та оплату за енергоносії 

20 Про наявність бджолосімей 

21 Архівні довідки, архівні копії та архівні витяги із погосподарських книг 

22 Про зберігання архіву 

23 Довідка про  членство в  ОСГ  

24 Довідки соціально-правового характеру  

25 Інші 

 
 

Керуючий справами  

виконкому міської ради       А.Жук  


