
Підстава: 1. Закони України: „Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 

Україні“. 

 2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207 „Правила реєстрації місця 

проживання“.  

3. Закон України „Про військовий обов’язок і військову службу“ 

 

Про реєстрацію місця проживання/перебування  

Перелік документів необхідних для отримання адміністративної послуги:  

1. Заява особи або її законного представника. 

 2. Документ, до якого вносяться відомості про реєстрацію місця 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. Квитанція про сплату адміністративного збору за реєстрацію місця проживання/перебування (у разі 

реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього місця проживання держмито сплачується 

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/співвласника житла, наймача та членів його сім’ї (зазначені документи не вимагаються при 

реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за адресою місця проживання батьків/ одного з 

батьків або законного представника/представників). Право на перебування або взяття на облік у 

спеціальній соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту особи (довідка 

про прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального обслуговування 

та соціального захисту); проходження служби у військовій частині, адреса якої зазначається під час реєстрації 

(довідка про проходження служби у військовій частині, видана командиром військової частини (для 

військовослужбовців, крім військовослужбовців строкової служби). 

5. Військовий квиток або посвідчення про прописку (для громадян, які підлягають взяттю на військовий 

облік або перебувають на військовому обліку).  

6. Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи (у разі здійснення реєстрації місця проживання 

одночасно зі зняттям з реєстрації попереднього місця проживання). 

 7.У разі подання заяви представником особи, додатково подаються: - документ, що посвідчує особу 

представника; - документ, що посвідчує повноваження особи як представника (крім випадків, коли заява 

подається законними представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами)). Примітка: 1. 

Реєстрація місця проживання за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних 

представників. 2. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами місце проживання 

дитини, яка не досягла 14 років, реєструється разом з одним з 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 опіки та піклування). Порядок та спосіб подання документів: Особисто або уповноваженою 

особою по дорученню, завіреному у встановленому порядку. 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: 

у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру 

прожиткового мінімуму; 

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 розміру 

прожиткового мінімуму. 

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. 

 

 



 

Про зняття з реєстрації місця проживання 

Перелік документів для отримання адміністративної послуги: 

1. Заява особи або її законного представника.  

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

не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження; 

 3. Квитанція про сплату держмито за зняття з реєстрації місця проживання/перебування. 

 4. Військовий квиток або посвідчення про прописку ( для громадян, які підлягають взяттю на 

військовий облік або перебувають на військовому обліку).  

5. Свідоцтво про смерть (у разі смерті особи). 

 6. Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних 

реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним органом 

іноземної держави, легалізованого в установленому порядку (у разі смерті особи). 

 7. Інші документи, які свідчать про припинення підстав для перебування на території України 

іноземців та осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС або територіального 

підрозділу ДМС, на території обслуговування якого зареєстровано місце проживання особи, про 

закінчення строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення про скасування посвідки 

на тимчасове проживання чи скасування дозволу на іміграцію та посвідки на постійне проживання в 

Україні); підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій соціальній установі, закладі 

соціального обслуговування та соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, 

закладу соціального обслуговування та соціального захисту); підстав на право користування 

житловим приміщенням (закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму житлового 

приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у разі реєстрації місця проживання в 

гуртожитку навчального закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених 

законодавством документів. 

 8. У разі подання заяви представником особи, додатково подаються: - документ, що посвідчує 

повноваження особи як представника (крім випадків, коли заява подається законними 

представниками малолітньої дитини – батьками (усиновлювачами)). Примітка: Зняття з реєстрації 

місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою інших законних 

представників. Порядок та спосіб подання документів: Особисто або уповноваженою особою по 

дорученню, завіреному у встановленому порядку. 

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується адміністративний збір: 

у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0085 розміру 

прожиткового мінімуму; 

у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку - у розмірі 0,0255 

розміру прожиткового мінімуму. 

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. 

 

 



 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування коштів : 

Олевська міська рада 

 Р/рахунок  33218879721741  ЄДРПОУ  04343470    МФО 811039  

Плата за надання інших адмінпослуг  код платежу 22012500 

 Сума   13,60грн., з порушенням терміну реєстрації  (40,80грн.) 

 

 

 

 

 

 

Реєстрація проживання новонародженої дитини  

Де  може бути  зареєстроване місце проживання  новонародженої дитини ? 
Місцем проживання фізичної особи, яка не досягла десяти років, є місце проживання її батьків 

(усиновлювачів) або одного з них, з ким вона проживає, опікуна або місцезнаходження навчального 

закладу чи закладу охорони здоров’я, в якому вона проживає. 

В першу чергу, дитина  не може бути зареєстрована  в квартирі чи будинку, де не зареєстрований  ні 

один з його батьків (усиновлювачі) або у відповідних випадках, де не проживає опікун або не 

знаходиться навчальний заклад чи заклад охорони здоров’я, в якому вона проживає. 

Також вона не може бути зареєстрована, як власне і всі інші, в нежилому приміщенні. 

В який термін з моменту народження потрібно зареєструвати місце проживання дитини? 
На те, щоб виконати це, батькам дається три місяці з дня державної реєстрації її народження. 

Де реєструють місце проживання новонароджених і які необхідні документи? 
Для реєстрації  місця проживання новонародженої  дитини за місцем проживання батьків або одного 

із них можна звернутися в регіональний Центр надання адміністративних послуг. 

Серед  документів, які необхідно буде подати батькам є: заява (яка заповнюється в самому Центрі) ,  

паспорти батьків, свідоцтво про народження дитини, квитанція про оплату держ. мита. 

За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої можуть бути 

подані до органів РАГС одночасно з державною реєстрацією народження дитини. 

 

http://www.i-law.kiev.ua/%d1%80%d0%b5%d1%94%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d1%86%d1%96%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b6%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bd%d0%bd%d1%8f-%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d0%be/

