
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення міської ради  

  від 25.03.2020 № 7/69-4 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

       Реєстрація зняття з реєстрації місця проживання/перебування малолітньої дитини 

(назва адміністративної послуги) 

Відділ реєстрації Добропільської міської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги  

та/або центру надання адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  85004, м. Добропілля, вул. Театральна, 19. 

2 Інформація щодо режиму роботи  Понеділок, вівторок, четвер з 8.00 до 17.00 

середа з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

Без перерви на обід. 

3 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

Телефон:+38(06277)27923,+38(06277)25844, 

+38(06277)25855,+38(095)3302560. 

Адреса електронної пошти: cnap@mrd.gov.ua 

Сайт: cnap.mrd.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративних послуг 

4 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» 

Закон України «Про місцеве самоврядування» 

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг» 

Закон України «Про адміністративні послуги» 

Закон України «Про порядок виїзду з України і в’їзду в 

Україну громадян України» 

5 Акти Кабінету Міністрів України Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження 

Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру». 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.12.2019 № 1113 

«Про запровадження експериментального проекту щодо 

спрощення проекту перевірки факту оплати адміністративних 

та інших послуг з використанням програмного продукту 

“check”» 

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

Наказ МВС від 16.08.2016 № 816 «Про затвердження Порядку 

провадження за заявами про оформлення документів для 

виїзду громадян України за кордон на постійне проживання», 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 09 вересня 

2016  за       № 1241/29371. 

Наказ МЗС від 22.12.2017 № 573 «Про затвердження Порядку 

провадження в закордонних дипломатичних установах 

України за заявами про оформлення документів для 

залишення на постійне проживання за кордоном громадян 

України, які виїхали за кордон тимчасово», зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 18 січня 2018  за № 77/31529 

7 Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8 Підстави для одержання 

адміністративної послуги 

Заява   батьків або  інших законних представників  за 

пред’явленням документів, що посвідчує особу та 

повноваження.  
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9 Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

  Для зняття з реєстрації місця проживання батьки або   інші 

законні представники  подають: 

1. Заяву за формою наведеною у додатку 11 до Правил 

реєстрації місця проживання; 

2.  Свідоцтво про народження дитини. 

3. Квитанцію про сплату адміністративного збору або 

роздруковану квитанцію з використанням програмного 

продукту «check» або інформацію (реквізити платежу) про 

сплату адміністративного збору в будь-якій формі*  

  У разі подання заяви представником особи  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). 

   Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою 

законного представника здійснюється за згодою інших 

законних представників. 

   Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких 

встановлено опіку чи піклування, здійснюється за 

погодженням з органами опіки і піклування.  

   У разі реєстрації місця проживання батьків за різними 

адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не 

досягла 14 років,  разом з одним із батьків здійснюється  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). 

  Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з вибуттям 

особи на постійне проживання за кордон здійснюється на 

підставі наданого такій особі територіальним органом ДМС 

або закордонною дипломатичною установою України 

відповідного повідомлення, зокрема про необхідність зняття з 

реєстрації місця проживання в Україні, яке особа або її 

представник подає разом із відповідною заявою. 

10 Порядок та спосіб подання 

документів необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Батьки або інші законні представники для одержання 

адміністративної послуги звертається до центру надання 

адміністративних послуг, повноваження якого поширюється 

на відповідну адміністративно-територіальну одиницю. 

11 Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Адміністративна послуга є платною. 

 

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата . 

Строк надання адміністративної 

послуги 

Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні»; 

Закон України «Про надання адміністративних послуг»; 

 Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України». 

11.2 Розмір та порядок внесення плати 

за адміністративну послугу 

За зняття з реєстрації  місця проживання малолітньої дитини 

сплачується адміністративний збір: 

 у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати. 

Відповідно до пункту 4 розділу ІІ «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України» від 06 грудня 2016  № 1774-VIII, 

мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим 

Законом не застосовується для розрахунку розміру плати за 

надання адміністративних послуг.  

До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-

правових актів України щодо незастосування мінімальної 

заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання 
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адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 

гривень. 

12 Строк надання адміністративної 

послуги 

У день безпосереднього звернення батьків та законних 

представників чи в день подання ними документів/в день 

отримання документів від центру надання адміністративних 

послуг.    
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Перелік підстав  відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Батьки дитини або інші законні представники не подали 

документів або інформації, необхідних для зняття з реєстрації 

місця проживання малолітньої дитини (у тому числі, у разі не 

підтвердження за допомогою програмного продукту «check» 

інформації про сплату адміністративного збору**); 

2. Подані документи є недійсними або у них міститься 

недостовірна інформація; 

3. Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не досягла 14 

років. 

Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання 

малолітньої дитини приймається в день звернення батьків або 

іншіх законних представників  шляхом зазначення у заяві про 

зняття з реєстрації місця проживання підстав відмови. 

Зазначена заява повертається батькам дитини або її 

представникам.     

Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця проживання 

приймається не пізніше наступного робочого дня після 

звернення батьків дитини або її представника шляхом 

зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця проживання 

підстав відмови. Зазначена заява повертається батькам або 

представнику (заявнику). 

14 Результат надання 

адміністративної послуги 

    Довідка про зняття з реєстрації місця проживання за 

формою наведеною у додатку 16 до Правил реєстрації місця 

проживання. 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

    Звернення одним із батьків дитини або уповноваженим 

представником (заявником)до   центру надання 

адміністративних послуг, повноваження якого поширюється 

на відповідну адміністративно-територіальну одиницю.  

 

* У разі подання особою або її представником інформації (реквізитів платежу) про сплату адміністративного 

збору в будь-якій формі, за якою може бути перевірено факт оплати із використанням програмного продукту 

«check», реквізити платежу (код квитанції) вносяться до графи «Службові відмітки» заяви про 

реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання, а квитанція про сплату адміністративного збору 

роздруковується відповідним працівником органу реєстрації/центру надання адміністративних послуг за 

допомогою програмного продукту «check». 

Інформація (код квитанції) про сплату адміністративного збору (без надання документу, який підтверджує 

сплату) надається заявником тільки у разі наявності у працівника органу реєстрації/центру надання 

адміністративних послуг технічної можливості здійснити роздруківку квитанції за допомогою програмного 

продукту «cheсk» під час прийому документів.  

 

** Відмова заявнику в прийнятті документів надається у разі не підтвердження працівником органу 

реєстрації/центру надання адміністративних послуг за допомогою програмного продукту «cheсk» інформації 

про сплату адміністративного збору яку надав заявник під час подання документів (перевіряється у разі 

подання заявником коду квитанції). 

 


