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Управліни 

Ч
(найменування су

' . .і-карі’ка адміністрати
рації місця II р о ж и в  а  к

ва адміністрапшбної послу

ЗАТВЕРДЖЕНО 
Наказ управління з питань 
державної реєстрації 
Черкаської міської ради 
від 05.09.2019 № 19

я 3;питань державної 
еркаської міської радй 
б ’єкта надання адміністрс

вної послуги  
ня / перебування
лО
зеєстрації

тивної послуги)
Інф орм ація про суб^ єкта надання адмініст ративної послуги

М сцезнаходження
виконавчого 

оргаву  ̂місцевого 
самоврядування

м. Черкаси вул Благовісна, 170

2. Інформація щодо 
режиму роботи 

виконавчого 
органу місцевого 
самоврядування

:пн-чт
ПТ -  8 

Обідня перер

8.00-17.15 
00-16.00 
ва 13.00-14.00

3. Телефовкфакс 
(довідки), адреса 

електронної 
пошти, веб-сайт

54- 0-30

якимН ормативні акти 
 у мови надання 2

и регламентуєт  
дміпістративної

.ся порядок та 
послуги______

Закони України:

лт

За
від
За
в ^
За
заї
по
саі
ад
За
по
За
де]
під
по
За

інс

кон України «Пр 
ьний вибір місця 
сон України «Пр 
країні»;

шн України «Пр(() 
сонодавчих актів 
вноважень 
яоврядування 
иіністративних пф 
сон України 
луги»;

кон України <• 
мографічний ре  ̂
дверджують 
звідчують особу 
кон України 
земців та осіб бе:

о свободу пересування та 
проживання в Україні»; 
о місцеве самоврядування

внесення змін до деяких 
України щодо розширення 

органів місцевого
а оптимізації надання 
слуг»;

«Про адміністративні

хПро Єдиний державний 
стр та документи, що 
ромадянство України, 

її спеціальний статус»; 
«Про правовий статус 
громадянства»

чи

Акти Кабінету Пс
аїр

станова Кабінс 
, 02.03.201(5 .Г<2

ту Міністрів України 
207 «Про затвердження



правил реєстрації
: т
шсзормаци
іде:
-Пс
128
:Пс
ІПО
І

|на
|їх
ІКа

!Ш
кв

ІОф 
пе 
І ви 
ти 
ІПс

рядку цередач
до

25

мографічного рее  
станова Кабінет^ 
03.2012 'Ао 
рядку офбрмлен 
звідки на постійи 
тимчасове прожй 
бланків та внес 

бінету Міністрів

місця проживання та 
органами реєстрації 

Єдиного державного 
тру» (із змінами);

Міністрів України від 
1 «Про затвердження 

НЯ, виготовлення і видачі 
е проживання та посвідки 
вання і технічного опису 
ення змін до постанови 

України від 26 грудня
2032 р. № 1983».

станова Кабінету 
тня 2018; р.

зразка, технічного
ормления, вида 

вилучде сил ання 
знання недійсноіО 
VIчасове проживай 
станова Кабінету 

грудня 2016: р. № 
Пс рядку організаці 
юбціку призовників 

каз від 16.08 
затвердження По 
заявами про офо 

зду громадян 
зтійне проживанг

-  На

ви
по

Міністрів України від 25 
322 «Про затвердження 

опису бланка та Порядку 
чі, обміну, скасування, 
ннюі, повернення державі, 
та знищення посвідки на

НЯ».

" Міністрів України від 7 
921 «Про затвердження

1 та ведення військового 
військовозобов’язаних». 

2016р. Ко 816 «Про 
зядку провадження за 
)млення документів для 
України за кордон на 
я».

6. Акти місцевих 
о'рганів виконавчої 
влади/органіїз 
:місцевого 
самоврядування

Рі
міс
«П
та
рок
по,
№
заь
по
сдь
аді
по
02

щення виконавч 
ької ради від 
еренесення інфо 
їх вилучення»

ділу II «пр якінцеві та
тоження» Закон) 
Ь з-У ІІІ «Про в 
:онодавчих актів 
зноважень 
/іоврядування т 
^ііністративнріх 
зтанови Кабінет 
03.2016 Ко207(з 
ату чинності пос

9Г0 комітету Черкаської 
04.09.2018 року №738 

ізмації з будинкових книг 
на виконання пункту З 

перехідні 
0.12.2015

пе
ре$
МЄ'

страті МІСЦЯ 
'ПОЮ уникненн|і

України від 
несення змін до деяких 
5/країни щодо розширення 

органів місцевого
а оптимізації надання 

послуг», пункту 15 
Міністрів України від 
змінами), враховуючи

втрату чинності посіганови Кабінету Міністрів 
України від 16.03.2003 року №35, яка 

іедбачала надання будинкової книги для 
цроживання особи, та з 

ведення подвійної



ка]зтотеки за однією адресою.

Умови отриі>іання адлпністративнфі послуги
Підстава 

для одержання 
адміністративно

послзта

пр
ус

Заяв
дека

Тановл
рмою

а фізичної осоои 
ника на підставі 
еному законом п

законного представника / 
довіреності, посвідченої в 
зрядку, за встановленою

8 . Перелік 
документів 

необхідню: для 
отримання 

адміністративної 
п о с л зта

пр

Реєс
Для

едстаї

трація МІСЦЯ ігірф 
реєстрації місця 
ник подає:

живаиня
проживання особа або и

1) заяву за формами
додатк
ожива
ністрі

ах 6, 7 або 8 де 
ння, які затверд}с 
в України від 02.

У 
нр
М
(далі І- Правила реєстраці

пр 
’У 
Уі 
по 
б і: 
до 
на 
я

2) В 
ожива 

і|:раїни 
:раїни
СВІДК1[

кенця

1Д0М0СТ1 про реЄ' 
ння вносяться 

тимчасового 
посвідки на 

на тимчасове 
посвідчення

до

даткового захисту,
дано

ких
ВІД

до
(д
не
В1
пр 
з 
пс 
м 
ос
ВБ

аб

тимчасовий захи 
вносяться відомості 

омосфі про реєстраціф) 
про звернення 

чт, до якого внос 
шня) шляхом 
ного штампі 
ння/перебування 
ом 1. Якщо дит

В1ДКИ

окуме
ребув

дповід
ожива

додатк
дається свідоцтво про

1СЦЯ

обамй
есенн

СВ1

о тимчасове 
доцтца про

ко
п
як
де

зб
од
пр
за

цроживання діте 
без громадянств 

я даних про діте 
прожива 
народже: 

цтними органа 
оть легалізації 
інше не пер 
ами (див. приміт 
]свитанцію про 
(у разі реєстр 
но із зняттям 

оживання адміністрати 
одну послугу);

документи, що підт

мпете
іДлягаг
що
говор

3)
ору 
ночас

наведеними відповідно 
Правил реєстрації місця 

єні постановою Кабінету 
)3.2016 № 207 (із змінами) 
місця проживання); 
трацію з реєстрації місця 

паспорта громадянина 
цосвідчення громадянина 

постійне проживання, 
проживання, посвідчення 

особи, яка потребує 
цосвідчення особи, якій 
ст (далі ~ документи, до 
про місце проживання), а 

місця перебування - до 
за захистом з Україні 

яться відомості про місце 
проставлення в них 

реєстрації місця 
особи за формою згідно 

ина не досягла 16 років, 
народження. Реєстрація 

т, які є іноземцями чи 
а, здійснюється за умови 

й до посвідки на постійне 
ння їх батьків та копії 
ння. Документи, видані 
ми іноземних держав, 

установленому порядку, 
ібачено міжнародними 

ісу 1);
сплату адміністративного 
цції місця проживання 

з попереднього місця 
вний збір стягується лише

верджують:



СВ1доцтв
(піднайму, оренди), ріш

юнної

пр
заз
пр
ВІЛ

-  право на прожив
о про право в

права вл

заь 
ДО
іірква: користування жит

житі:ового приміщен

асності на нього.
ти ваян я  або інші док

ання в ЖИТЛІ, - ордер, 
ласиості, договір найму 
ення суду, яке набрало 

сили, про надсшйя особі права на вселення

начен
)жива

их
ння

НЯ, визнання за особою  
ловим приміщенням або 
права на реєстрацію місця 
/менти. У разі відсутності 

документів реєстрація місця
здійснюється за згодоюособи

сника/співвласників ж
його сім’ї (зазначені д

іня батьків/одного з батьків або законного
ника/представииь

спфщаліз
соціальн 
особи, 
спеціаліз 
соціальні 

би заосс
рее
взя
зат

ТТЯ Ба облік бездомної особи, срорма якого 
верджіується Мінсоцполітики (для осіб, які

адр

итла, наймача та членів 
окументи або згода не 

виїЦагаюІгься при реєстзації місця проживання 
неповнолітніх дітей за ^ДР^сою реєстрації місця 
прожива 
представ

-  Прфо на перебування або взяття на облік у
оваши сощаль 
зго обслуговуван

щи установі, закладі 
НЯ та соціального захисту

довідка про прийняття на обслуговування в
ованіи соціаль 
зго обслуговуван 

формою згідно 
страції місця проживав

періеоува 
закіладах 

пр 
еса як 

про про 
вщ[ана к 
згідно з

ють на обліку

пре
вій

вш
вій

ів);

Ній установі, закладі 
НЯ та соціального захисту 
з додатком 9 до Правил 
НЯ, копія посвідчення про

у цих установах або

зходження служби у ВІЙСЬКОВІЙ частині, 
ої зазначається п; д час реєстрації, - довідка 
к:одження служби у військовій частині, 
омандиром військової частини за формою 
додатком до 10 Правил реєстрації місця 

живафня (для військовослужбовців, крім
сової служби);

або посвідчення про 
ЕІК1 підлягають взяттю на 
«збувають на військовому

зьковослужбовців строї 
5) військовий квиток 

прйписк) (для громадян, 
зьковьш облік або первш 

обгііку). І 
ськовс 
зьковс 

(мІ(ШКИХ)
військове
обліку за місцем прожив
Постанов
2016 р

-облікових доку^ 
військових К01

и Кабінету Мі ніс 
921 «Про

еєстращю місця проживання призовників і 
зобов’язаних лише в разі наявності в їх

ентах позначок районних 
яісаріатів про зняття з 

го обліку або небебування на військовому
шня (додаток 15) згідно 
грів України від 7 грудня

затвердження Порядку
Організації та ведення військового обліку



пр:

пр
до
зді
із

И30ВНИК1В 1 віиськовозо
6)1 фяву про знятргя з реєстрації місця 

зжйваі ,
Прав 

йснен

заз

зов язаних»;

ЇЯ реєстрації міс:дя проживання одночасно 
знятігям з реєстрації попереднього місця

прржива 
Ура: 

ііначен

-док;

їня особи У а фор 
ил реєстрації м

их документів, до

мою згідно з додатком 11 
ісця проживання (у разі

їня).
і подання заяви гіредставником особи, крім

датково подаються:
довумент, що посвідчує осооу представника;

/м ент, щ о ПІД
осоои і  яв: представника, 
подається законними пре 
дитини - батьками (усинон

зак

різ
дос
баї

о представника
ііїіпикі заісонних представн

ягла 
ьків з

прйсутно
ПІД
письмове

тверджує повноваження 
рім випадків, коли заява 
дставниками малолітньої 
лювачами).

Рерстірація місця проз|кивання особи за заявою 
онног здівіснюється за згодою  

иків.
У Іракі реєстрації місця проживання батьків за 

іш т  адресами місце п]зоживання дитини, яка не 
14 років, реєструється разом з одним із 

дою другого з батьків у 
приймає заяву, або на 
установленому порядку 
з батьків (крім випадків, 
ія дитини визначено

паві

коли м
ВІДПОВІДЕ

о пі

а письмовою згс 
сті особи, яка 
засвідченої в 

1 згоди другого 
ісце проживан
им рішенням су|ду аоо рішенням органу 

ки та ікіклу вання).
У рай реєстрації місг;

різними 
реє єтруєі' 
з батькір, 
реє єтраці 
документ
ЗВЄ])НЄННЯ
дитина 
документ 

іереджпоп
однієї ос 
Правил

дем

адресами, 
ься разом з од:ни 

за адресою  
д місця про:жи

біля
про реєстран 

нього не
необхідний

енвія ріакту реєстрації місця проживанвія
зби за двома різ

проживає
ооолугов)

я проживання батьків за 
місце проживання дитини 

п 13 батьків, якш;о другий 
якого не здійснюється 
вання дитини, надасть

якии підтверджує те, що станом на дату
ію місця проживання, 

зареєстрована. Даний 
)ргану реєстрації для

ними адресами (пункт 7
реєстрації МІСЦЯ проживання, які

згітйердженні постановою 
України 13ІД 02.03.2016 р. 
дов дка буде необхідна 
введення в дію  

чного реєстру.

у
ЮТЬСЯ

приватне

Кабінету Міністрів 
№ 207). Вищезазначена 

органу реєстрації до 
Єдиного державного

ограф
У разіі реєстрації місцк проживання особа, яка

му будинку 1 не 
житлово-комун ал ьним

І-.І



книгу 11
шдприєї^ством, подає орг 

Даний докуме 
ий для перенесеь[ 

до адресної карі' 
реєстрації місця

нео
об:
Пр
ре
міе:
по

або
до
пр

з;

ДіКІВ
авйл• ■ 1-

^страц^ 
ця
Мешкаї: 

ЗІїят 
Для
їїіПр 

даткоці 
зжива

ібхІДН

у
реєстрі
ставі:

|рі
|поз 
|пр 
|жи
ІЗНЖ
|пр 
І ото 
сві 
по

і  під
Іре 
до 
ко 
лег 
ІН

цроживання), як 
ння та заміняють 
тя  з реєстрації м 
зняття з реєстрац 
едставник подає 

11 до Пр
цня.

визначених законод 
ації місця проя

ірення суду, яке н 
прЕіва

пр
під
ін
(ІН
тер

ш

об
пр
До

рі
ти
на
пр
під
сп
со
за)

особи (додаток

ану реєстрації будинкову 
нт органу реєстрації 
НЯ з нього реєстраційних 
ки особи (додаток 5 до 

проживання) та картки 
4 до Правил реєстрації 
заводяться на кожне 

будинкові книги, 
ісця проживання  
Гї місця проживання особа 
заяву за формою згідно з 
авил реєстрації місця

авством випадках, зняття 
сивання здійснюється на

або
оавления 

йміщення 
тловим примі ще 
ТТЯ з реєстрації

аО визнання осоов 
лошення її помер 

доцтва про смерт 
відомлення терг 
розділу д м е  із 
щізитів паспорд 
кумента про 
йпетеьітним орга 
алізованого в уст 

Ших документі^ 
цпинення:
став для переоув 

рземців та о
формація територ 
иторіального під 
луговування як 

оживання особи, 
відки на тимчас 
ення про сь

мчасове прожива 
імміграцію та 

оживання в У краї 
став для прожи 

щіалізованій соп 
діяльного обслуг 
систу (письмове

аорало законної сили, про 
власності на житлове 

права користування 
іням, про виселення, про 
місця проживання особи, 

безвісно відсутньою або 
лою (копія та оригінал); 

ь (копія та оригінал); 
торіального органу або 
зазначенням відповідних 

а померлої особи або 
смерть, виданого 

ном іноземної держави, 
ановленому порядку;

які свідчать про

ання на території України 
сіб без громадянства 
іального органу ДМС або 

розділу ДМС, на території 
ого зареєстровано місце 
про закінчення строку дії 
ове проживання або копія 
асування посвідки на 
ЇНЯ чи скасування дозволу 

посвідки на постійне 
ні);
вання бездомної особи у 
іальній установі, закладі 
овування та соціального 
повідомлення соціальної
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Разо
!•);

анови, за
луговування та с 
став на право 
міщенням (закін 
нди, ріайму, 
міщення, строку 

ладі (у разі реєс 
тожитБіу навчад 

фання), відчуж 
значених законода 

ТТЯ з реєстран і 
язку з принц 
вживання бе
ціалізованій соц 
іального обслзт 

исту та припин 
истування ж

йснюється за КЛ' 
ои за]шаду/}"ст 

Існика/наймача ж 
ТТЯ з реєстрації 

оіт та дітей, п
лування, осю, с 
ку чи піклув

знч
вн
ти
ІУк
по
по
по
ос
до
мі
ре
пр
(д-
мі
ни
п
ЗГ]

16
на

2 9

кладу соціального
зціального захисту); 
користування житловим 

чення строку дії договору 
піднайму житлового 

навчання в навчальному 
драції місця проживання в 

ьного закладу на час 
^ння житла та інших 
вством документів), 
ї місця проживання у 
ненням підстав для 

рдомної особи у 
іальній установі, закладі 
овування та соціального 
енням підстав на право 
нтловим приміщенням 
зпотанням уповноваженої 
анови або за заявою 
итла або їх представників.

годженням з оргар
м 13 заявою осооа 
кумент, до якого 
ТТЯ з реєстр^ 

осяться до паспо 
уічасового по 
раїни, посвідки 
відки на 
відчення біженп 

требує додатков 
зби, якій надано 
кументи, до якю 
ще проживанн 
ютрацію місця 
о звернення з 
жумент, до яког 
ще перебування^ 
X відповідного 

роживання/перебу|в 
дно з додатком 1 
-річного віку, 
зодження (див. п 
квитанцію про

місця проживання дітеи-
ззоавлених оатькшського 
осовно яких встановлено 
ання, здійснюється за 
ами опіки і піклування, 
подає:
вносяться відомості про 

ції місця проживання 
рта громадянина України, 

(рвідчення громадянина 
на постійне проживання, 
имчасове проживання, 
,я, посвідченрія особи, яка 
зго захисту, посвідчення 
тимчасовий захист (далі - 

вносяться відомості про 
я), а відомості про 

перебування - до довідки 
захистом в Україні 

вносяться відомості про 
шляхом проставлершя в 

штампа реєстрації місця 
ання особи за формою 
. Якщо дитиріа не досягла 

цодається свідоцтво про 
зимітку 1);
плату адміністративного

а



іірізжива
КабінЬт)
92
іюдення
ВІЙ

рефтрац
оф
по
№
зая

ормле 
зтійне 
816 « 
вами

громадян України за
пр

заз

зая
згс

ськов

зббру'
3.) Військовий квит 

іірйписку (для громадян, 
військовий облік або пер 
обдіюіїї. Зняття з реєсі' 
ііризовнйків і військовоз 
наЛвнОсТі в їх військо 
позначок районних 
і:о ]йісаріатів про зняття
пеїзебувЕ.ння на військо

ння (додаток
Міністрів Украї 

<<П]Ьо затвердження
військового 

□зобов’язаних»;
У ! разі виїзду особи

11, органу реєстра 
ння документів 
проживання згід 
Про затвердженн

осоои яг 
подаєтьс 
д щ и я и  

Знят
БОЮ
дою і

ними

зк або посвідчення про 
які підлягають взяттю на 
ебувають на військовому 
рації місця проживання 
обов’язаних лише в разі 
во-облікових документах 

(міських) військових 
військового обліку або 

вому обліку за місцем 
15) згідно Постанови 

ги від 7 грудня 2016 р. № 
Порядку організації та 

обліку призовників і

за кордон для знятгя з 
ції надається рішення про 
для виїзду за кордон на 
но Наказу від 16.08.2016р. 
я Порядку провадження за

про оформлення документів для виїзду
кордон на постійне 

зживайня» згідно з пунктом 4, пп.4.
У:раві подашгя заяви представником особи, крім 

начених документів, додатково подаються: 
документ, що посвіїчує особу представника; 

документ, що підтверджує повноваження
представника, і

я законними представниками малолітньої
батьками (усин звлювачами).

сця проживання особи загя з реєстрації м
законного предсргавника здійснюється за 
гших законних представників.

У рф і реєстрації місця проживання батьків за 
адресами знягтя з реєстрації місцяріз

проживакня дитини, яка ке досягла 14 років, разом
з 
зго

здним

осо

ПІД

13 батьків здн
дою другого з батьків 

приймає заяву, або на 
усг'ановленому порядку п 
батьків (крім випадків, 
дитини визначено відпов 
ріціенням органу опіки та 

У рЕЗІ ЗНЯ"ГТЯ з реєс
ба, я

оослугов уються 
ством, подає орг

рім випадків, коли заява

снюється за письмовою 
у присутності особи, яка 

підставі засвідченої в 
исьмової згоди другого з 
коли місце проживання 
дним рішенням суду або 
піклування).
трації місця проживання 

са проживає у гіриватному будинку і не
житлово-комунальним 

ану реєстрації будинкову

Жй



г:н
рес
обл
Пр
рЄ0
МІС
ПО

їгу. Даний докуме 
страції для перенесену 
іків до адресної кар 

авил реєстрації місця 
страції особи (додато: 
ця; цроживання), як 

ння та заміняютьУ[ЄШК2

нт необхідний органу 
я з нього реєстраційних 

ки особи (додаток 5 до 
проживання) та картки 
4 до Правил реєстрації 
заводяться на кожне 

будинкові книги._________
9. Пордцокта 

' спосіб подання 
і документів, ; 
необхідних: для 

отриманню 
адміністративної 

послуги

звбртаєтіз
центру 
гю:знова 
аіді«ііністі

гик для одержань: 
ся до органу р 

надання ад
ження якого по 
іативно-територІЕ

я адміністративної послуги 
фстрації (у тому числі де 
міністративних послуг) 
пирюється на відповідн) 

альну одиницю.

10. Платність надання 
іадміністративної 

послуги
Адмі гістративна посл) га є платною

10.1. Нормативно- 
правові акт;и, на 

підставі яких 
стягується плата

ЕіІЛ
Закоі[ України «Про се 

вибір місця прожЕьнии
ободу пересування та 
[вання в Україні»

10.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміні стр ативного 
збору) за платну 
Іадміністративну 

послугуй

За 
прржива 

у ра  ̂
еономЗаі

] реєстрацію, зняття з реєстрації місця 
йїгя сплачується адміністративний збір:

г протягом встановленого 
свободу пересування та

1 звернення особ 
України «Про

вільний вибір місця прсоюівання в Україні» строку - 
у обзмірі 0,008:5 розмір/ мі;німальної заробітної 
плфи (ді

У
вст
0,0р55 р 
ор гмітку 2).

У разі реєстрації місікя проживанЕія одночасно
13

ЇВ. гіри:уіітку 2);
разі звернення 

ановленого цим Зако
ззміру мигімальн

з порушенням 
ном строку - у розмірі 
ої заробітної плати (див.

зняттям з попередн 
адміністративний збір с" 
адміністріативЕїу послугу 
місцевог 1 оюджету за новцм місцем проживання.

особи

.ого місця проживанЕія 
ягується лише за одну 

та зараховується до

10.3 Розрахунко/вий 
рахунок для І 

Внесення плЕїти за 
послугу

АІдМ нісгкрат иений збір  
БАНК ОТРИМУВАЧА: Казнач«Ь 
КОД ОТРИМУВАЧА (ЄДРПОу 
НА^ВА ОТРИМУВАЧА: УК у 
РАХУНОК: НА15899998000002

йство України (ЕАП)
): 38031150

4.Черкасах/Черкаси/22012500
3212879023002

наз
адм

в а плЕ 
іністр

тежу: плата за на 
ативних послуг

дання інших

11. Строк надання 
адміністративної 

послуги

У день б 
подання 
дєе:ь отр 
адміністр

зпосереднього з 
особою або її прЦ 
имання докумет 
ативних послуг (

;зерігенЕія особи чи в день 
дставником докумеЕітів/в 
тів від цеЕітру надання 
:гротягом однієї доби)



12. Перелік підстав 
для відмови у  

наданні 
адміністративної 

посл>та

не
пр

1. О
збхІДЕ 
ожива 

2: У

сооа не подала д

ре
звернення 

начензаз

окументів аоо івіформацп, 
их для реєстрацц/зняття з реєстрації місця 
ння;
поданих документах містяться недостовірні 

ненти є недійсними; 
тя з реєстрації звернулась 
ічного віку.

Рішення про відмоку в реєстрації/знятті З 
хтрац|ії місця проживання приймається в день

ї представника шляхом 
00 реєстрацію/зняття з 
вання підстав відмови.

відомбси або подані доку 
3.1 Для реєстрації/зняі 

осрба; яца не досягла 14-р

реєстрації
За::начен
прцдскав

особи або 
ця у заяві п 

місця прожі 
а заява 
нику

повертається особі або ї ї

13 . Результат наданнк 
Іадміністративноі 
І  послуги

]}ацію/зняття з реєстраціїВідомості про; реєст 
мібцяі, проживання вносяться до паспорта 
громадянина України, 
громадяїіина України, 
прожива: 
посвідче 
потоебує
ЯКІ
до

и надано тимчасовий
яких в

ВІД

ння оіженця, 
додаткового за>

довідки
довідки

нмчасового посвідчення 
посвідки на постійне 

ння, посвідки нії тимчасове проживання, 
цосвідчення особи, яка 
исту, посвідченіня особи, 
ахист (далі -  документи, 
ті про місце проживання), 
ю місця перебування -  до 
а захистом в Україні та 
на облік внутрішньо

носяться відомос 
а в|ідомості про реєстраці 

про зверненіія

омост
прфставл 

ця прмю
згідно з
проживання.

м;іс
гро

ш л
міс

або

реє

про взяття
переміщеної особи (документ, до якого вносяться 

про місце перебування) шляхом 
ення в них відповідного штампа реєстрації 
оживання/перебу 
додатком 1 до

Відої 
ця 
мадян

У
ЇХОМ

ця П}
додатком

штак
особи за

еле
пас порт, 
Шдкяючс

проживання вк 
ина України: 
вигляді книжечі 
проставлення в 
)Оживання 

1 до Правил реє 
[па зняття з реєс 
формою згідно

особі

вання осоои за формою 
Правил реєстрації місця

тості про реєстрацію/зняття з реєстрації

траци місця проживан
у формі картки (зр; 

внєіСє н н я  інформації 
ктронного носія, якиї

у разі наявнос
гшя органу р

ос5ггься до паспорта

си (зразка 1993 року) - 
чьому штампа реєстрації 
І за формою згідно з 
трації місця проживання 

трації місця проживання 
з додатком 2 до Правил 
чя;
зка 2015 року) -■ шляхом 

до безконтактного 
імплантовано у такий 

ті робочих станцій та 
еестрації до Єдиного



Ре

державн 
У р 

зстру 
зняття з 
іноормац  

йснюсЗДІ

Дфжавн
таїсої доі

зго демографічно 
азі непідключен 
зсобі видається д

11 до 
ться

го реєстру (далі -- Реєстр), 
ня органу реєстрації до 
овідка про реєстрацію або

реєстрації місця проживання, а внесення 
безконтак'гного електронного носія

терито]зіальним підрозділом
01 міграційної сл 
ідки.

ужби України на підставі

14. Способи
ОТрИМЕїНИЯ

відповіді
(результа'іу )

по
Звер

злуг
нення до центру надання адміністративних

15. ПрймітБіа
У раді проживання о 

проживання, до неї 
аДіЯІніст]зативного вплив) 
КУпАП (санкція - попе]|) 
штрафу від одного до 
мінімфіів доходів громад 

Розгляд справ 
тіравопо])ушення і накл 
стягнень покладено 
сільських, селищних, МІСЬ 

Від імені виконавч 
селищних, МІСЬКИХ рад 
2ідмініст]зативні правог 
статтями 197, 198 цього 
адміністративного стд

на

попередження в центрі
по :луг).
надання

мають право 
адміністративних

соби без реєстрації місця 
застосовуються заходи 
відповідно до статті 197 

едження або накладення 
трьох неоподатковуваних
ф ) .

про адміністративні 
адення адміністративних 

виконавчі комітети 
ких рад.
их комітетів сільських, 

розглядати справи про 
орушення, передбачені 
Кодексу (при накладенні 
гнення у вигляді 

цадання адміністративних 
адміністратори центрів 

послуг.
Примітка 1:

Стаття 21 Закону Українк № 
демографічний реєст|;) та дзк}"менги, що 
особу ти її спеціальний статус» визначає: 

«Кожен гроі^іаіщїин Укра'ни, яв 
оіірима.ти паспорт цзомадянина України» 
Примітка 2:

01 січня 2017 року набрав чиннос 
внесення змін до деяких законодавчих а 
пфехідні положення Закону» визначено: 

«'^'становити, іцо мінімальна заробі 
застосовується для розрахунку розміру пі 

До внесення змін до законодавчих 
незастоСування мінім;:альнс)ї зарозітної 
адміністративних посл)т вона заст зсовує

5492 від 20.11.2012 
підтверджують грог

р. «Про Єдиний державний 
іадянство України, посвідчують

ий досяг чотирнад

і Закон України ві 
<тів України». Пунк

цятирічного віку, зобов язаний

[1 06.12.2016 № 1774-УІІІ «Про 
том 4 Розділу II «Прикінцеві та

на плата після наоїз 
ати за надання адміи 
та інших нормативі: 
плати для розрахуй 
ься у розмірі 1600 г

ання чинності цим Законом не 
істративних послуг, 
о-правових актів України щодо 
ку розміру плати за надання 

зивень.»

Начальник управліігня з питань (
.тгапатгЛТІТТ/ЧІ* С.Й. Крамар


