
Назва послуги: Зняття з реєстрації місця проживання особи 

 

Де отримати: Центр надання адміністративних послуг виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради 

(31100, Хмельницька обл., м. Старокостянтинів, вул. Миру, 36 (каб. №12-13), 

тел./факс (03854) 4-98-12, e-mail: star_cnap@i.ua, веб-сайт виконкому: 

starkon.km.ua розділ «ЦНАП», режим роботи: понеділок, середа і четвер з 

08:00 год. до 17:15 год., вівторок з 08:00 год. до 20:00 год., п’ятниця з 08:00 

год. до 16:00 год., вихідні дні: субота, неділя. 

 

Необхідні документи: 

1. Заява про зняття з реєстрації місця проживання 

2. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця 

проживання (паспорт громадянина України, тимчасове посвідчення 

громадянина України, посвідка на постійне проживання, посвідка на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 

захист). 

3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не досягли 16-річного віку). 

4. Квитанція про сплату адміністративного збору. 

5. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які 

підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому 

обліку). 

6. Картка реєстрації особи (будинкова книга) — рекомендовано 

додавати у разі зняття з реєстрації місця проживання у приватному житлі. 

 

Адміністративний збір: За зняття з реєстрації місця проживання 

сплачується адміністративний збір у розмірі 0,0085 розміру мінімальної 

заробітної плати (27,20 грн.). Плата за надання адміністративної послуги 

зараховується до бюджету міста Старокостянтинів. 

Рахунок № 33212879700007. 

 

Строк надання послуги: У день отримання документів від центру надання 

адміністративних послуг. 

 

Результат надання: Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця 

проживання до паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення 

громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 

захист. У разі зняття з реєстрації місця проживання особи віком до 16 років 

або зняття з реєстрації місця проживання особи, документованої паспортом 

громадянина України зразка 2015 року (у формі картки), видається довідка 

про зняття з реєстрації місця проживання. 
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Способи отримання результату: Особисто або законним представником 

 

Скасування реєстрації / зняття з реєстрації місця проживання / 

перебування особи 
Реєстрація місця проживання/перебування особи або зняття з реєстрації 

місця проживання скасовуються в разі їх проведення з порушенням вимог 

законодавства. 

У разі виявлення такого порушення керівник органу реєстрації 

проводить перевірку підстав реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи, за її результатами складає висновок та 

приймає рішення про скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи. 

Про прийняте рішення особі надсилається письмове повідомлення за 

формою згідно з додатком 17 постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207, в 

якому зазначаються підстави його прийняття. Особу запрошують на прийом 

до органу реєстрації для внесення відповідних відомостей до документа, до 

якого вносяться відомості про місце проживання/перебування. 

Працівник органу реєстрації: 

 формує і вносить дані про скасування реєстрації/зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування особи до реєстру територіальної громади; 

 формує інформацію про скасування реєстрації/ зняття з реєстрації 

місця проживання/перебування особи для її передачі до Реєстру. 

У разі виявлення ДМС або її територіальними органами порушень 

законодавства органом реєстрації під час здійснення реєстрації/зняття з 

реєстрації місця проживання/перебування особи такому органу надсилається 

повідомлення щодо необхідності проведення відповідної перевірки. У разі 

підтвердження зазначених порушень реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування особи підлягає скасуванню. 

 

Законодавчі акти України, що передбачають надання послуги: 
 Житловий кодекс Української РСР 

 Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні" 

 Закон України "Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні" 

 Сімейний кодекс 

 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" 

 Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 №207 “Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру” 
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