
 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр 

№ послуги 82 

Довідки про реєстрацію місця проживання (додаток 13), про 

реєстрацію місця перебування (додаток 14), про зняття з реєстрації 

місця проживання (додаток 16) 

 

Введено в дію: розпорядженням № 20 від 12.02.2018 р. 

I. Документи, необхідні 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

1.Паспорт громадянина України у вигляді книжечки (зразка 1993 

року), паспорт громадянина України у  формі картки (зразка 2015 року) з 

витягом з ЄДДР, тимчасова посвідка на постійне проживання на 

території України, посвідка на тимчасове проживання на території 

України,тощо). Якщо дитина не досягла 14-річного віку, подається 

свідоцтво про народження.  

2.У разі отримання довідки представником особи, крім зазначених 

документів, додатково подаються:  

- документ, що посвідчує особу представника; 

- документ, що підтверджує повноваження особи як 

представника, крім випадків, коли довідка береться 

законними представниками малолітньої дитини — 

батьками (усиновлювачами). 

ІІ. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Подання  документів особисто  провідному спеціалісту з питань 

реєстрації місця проживання. 

 

IIІ. Платність 

/безоплатність послуги, 

розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративногозбор

у) за 

платнуадміністративну

послугу:  

Адміністративна послуга безоплатна 

ІV. Умова або підстава 

для отримання 

адміністративної 

послуги 

Наявність повного пакету документів 

V.Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

В день подання повного пакету документів 

VI.Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Видача довідки заявленої форми 

VII. Способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто заявниками, або уповноваженими особами 

 

VIII. Порядок 

оскарження 

Заява на ім’я міського голови 



 

IХ. Акти, 

законодавства, 

щорегулюють порядок 

та умови надання 

адміністративноїпослуг

и: 
 

 

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» 

Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про затвердження правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного реєстру» 

Х. Суб’єкт надання 

адміністративної 

послуги та/або центр 

надання 

адміністративних 

послуг 

Провідний спеціаліст з питань реєстрації місця проживання 

Каб.42 

Тел.: (04572) 2-18-82 

Режим роботи: 

Пн 1300-1700 

Вт 0800-1200 

Ср 0800-1500 

Чт 1300-1700 

Пт 0800-1200 

Обідня перерва 1200-1300 

Останній день місяця- неприймальний 

Сб., нд. - вихідний 

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м.Українка пл. Т.Шевченка,1 тел. (04472) 2-17-08 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 
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