
Назва послуги: Реєстрація 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: 

Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає: 

1) заяву за формами, наведеними відповідно у додатках 6, 7 або 8 постанови 

КМУ від 2 березня 2016 р. № 207; 

2) документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Якщо 

дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. Реєстрація 

місця проживання дітей, які є іноземцями чи особами без громадянства, 

здійснюється за умови внесення даних про дітей до посвідки на постійне або 

тимчасове проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. 

Документи, видані компетентними органами іноземних держав, підлягають 

легалізації в установленому порядку, якщо інше не передбачено міжнародними 

договорами; 

3) квитанцію про сплату адміністративного збору (у разі реєстрації місця 

проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання 

адміністративний збір стягується лише за одну послугу); 

4) документи, що підтверджують: 

 право на проживання в житлі, - ордер, свідоцтво про право власності, 

договір найму (піднайму, оренди), рішення суду, яке набрало законної сили, 

про надання особі права на вселення до житлового приміщення, визнання за 

особою права користування житловим приміщенням або права власності на 

нього, права на реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі 

відсутності зазначених документів реєстрація місця проживання особи 

здійснюється за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів його 

сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються при реєстрації місця 

проживання неповнолітніх дітей за адресою реєстрації місця проживання 

батьків/одного з батьків або законного представника/представників); 

 право на перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній 

установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи, - 

довідка про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, 

закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи за формою 

згідно з додатком 9 постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207, копія 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма якого затверджується 

Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у цих установах або 

закладах); 

 проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під 

час реєстрації, - довідка про проходження служби у військовій частині, видана 

командиром військової частини за формою згідно з додатком 10 постанови 

КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 (для військовослужбовців, крім 

військовослужбовців строкової служби); 
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5) військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які 

підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому 

обліку); 

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання особи за формою згідно 

з додатком 11 постанови КМУ від 2 березня 2016 р. № 207 (у разі здійснення 

реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації попереднього 

місця проживання). 

У разі подання заяви представником особи, крім зазначених документів, 

додатково подаються: 

 документ, що посвідчує особу представника; 

 документ, що підтверджує повноваження особи як представника, крім 

випадків, коли заява подається законними представниками малолітньої дитини 

- батьками (усиновлювачами). 

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника 

здійснюється за згодою інших законних представників. 

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце 

проживання дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним із 

батьків за письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка 

приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому порядку письмової 

згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце проживання дитини 

визначено відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та 

піклування). 

Забороняється вимагати для реєстрації місця проживання особи інші 

документи. 

 

Адміністративний збір: За реєстрацію місця проживання сплачується 

адміністративний збір, що зараховується до бюджету міста Старокостянтинів: 

 у разі звернення особи протягом встановленого Законом України “Про 

свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні” строку — у 

розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (27,20 грн.); 

 у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку 

— у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (81,60 грн.). 
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього 

місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну 

адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим 

місцем проживання. 

Рахунок № 33212879700007. 

 

Строк надання послуги: У день отримання документів від центру надання 

адміністративних послуг.  

 

Результат надання: Внесення відомостей про реєстрацію 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 реєстрації місця 

проживання особи віком до 16 років або реєстрації місця проживання особи, 

документованої паспортом громадянина України зразка 2015 року (у формі 

картки), видається довідка про реєстрацію 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. 

 

Порядок оскарження: Відповідно до чинного законодавства 

 

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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