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Режим роботи:  

понеділок,вівторок, середа  – з 08-00 до 

17-00 ; 

четвер – неприймальний день; 

пятниця – з 08-00 до 16-00; 

субота, неділя - вихідний 

 
 

Реєстрація місця проживання малолітньої дитини 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

1. Заява встановленого зразка  

2. Свідоцтво про народження (для осіб, що не 

досягли 16-річного віку).  

3. Квитанція про сплату адміністративного збору 

(у разі реєстрації місця проживання одночасно із 

зняттям з попереднього місця проживання 

адміністративний збір стягується лише за одну 

послугу).  

4. Документ, що посвідчує особу представника.  

5. Документ, що підтверджує повноваження 

особи, як представника, крім випадків, коли заява 

подається законними представниками малолітньої 

дитини — батьками (усиновлювачами). 

Реєстрація місця проживання малолітньої 

дитини 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 

бать- ків за письмовою згодою другого з батьків у 

присут- ності особи, яка приймає заяву, або на 

підставі засві- дченої в установленому порядку 

письмової згоди другого з батьків (крім випадків, 

коли місце прожи- вання дитини визначено 

відповідним рішенням суду або рішенням органу 

опіки та піклування). У разі реєстрації місця 

проживання неповнолітньої дитини за адресою 

реєстрації місця проживання ба- тьків/ одного з 

батьків або законного представника/ 

представників не вимагаються документи на 
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право проживання в житлі або згода. 

 

Для реєстрації місця проживання 

новонародженої дитини  
Дані можуть надаватися одним із батьків дитини 

або її законним представником під час звернення 

до органу соціального захисту населення за 

призначенням допомоги при народженні дитини, 

а також через органи державної реєстрації актів 

цивільного стану. На підставі наданих документів 

працівник органу соціального захисту населення 

або працівник органу державної реєстрації актів 

цивільного стану формує дані за формою згідно з 

додатком 12 та передає до органу реєстрації. 

Батьки або інші законні представники 

зобов’язані зареєструвати місце проживання 

новонародженої дитини протягом трьох 

місяців з дня реєстрації її народження. 

2. 
Порядок та спосіб їх 

подання 
 

Батьками дитини або її законними представниками 

3. 

 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 
 

 
За реєстрацію місця проживання сплачується адміні-

стративний збір:  

- у разі звернення протягом 30 календарних днів 

після зняття з реєстрації місця проживання та при-

буття до нового місця проживання – у розмірі 0,0085 

розміру мінімальної заробітної плати;  

- у разі звернення з порушенням строку реєстрації – у 

розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної пла-ти.  

      У разі реєстрації місця проживання одночасно із 

зняттям з попереднього місця проживання адміні-

стративний збір стягується лише за одну адмініс-

тративну послугу.  

4. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

У день безпосереднього звернення батьків дитини 

або її законних представників 

 

5. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 
 

1. Батьки дитини або представники не подали доку- 

менти або інформацію, необхідних для реєстрації 

місця проживання. 

2. Подані документи є недійсними або у них 

міститься недостовірна інформація. 

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання 

приймається в день звернення батьків або представ- 

ників шляхом зазначення у заяві про реєстрацію 

місця проживання підстав відмови. 

Зазначена заява повертається батькам дитини або її 

представникам. 



6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
 

Довідка про реєстрацію місця проживання (згідно з 

додатком 13).  

Якщо документи (дані) для реєстрації місця 

проживання новонародженої дитини подавалися до 

органу державної реєстрації актів цивільного стану 

або до органів соціального захисту населення, 

оформлена органом довідка про реєстрацію місця 

проживання дитини повертається до відповідного 

органу державної реєстрації актів цивільного стану 

або за бажанням того з батьків(представників), хто 

подав заяву, може бути видана у відповідному 

органі реєстрації,центрі надання адміністративних 

послуг, надіслана поштою, про що робиться 

відповідна відмітка в даних про новонароджену 

дитину, (форма яких наведена у додатку 12). 

7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 
 

Одним із батьків дитини або її законним представ- 

ником (заявником) 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови 

надання адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про свободу пересування та ві-

льний вибір місця проживання в Україні».  

2. Закон України «Про місцеве самоврядування».  

3. Закон України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення по- 

вноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг».  

4.Закон України «Про адміністративні послуги».  

5. Постанова КМУ від 02.03.2016р. №207  

9. 
Відповідальний за 

виконання 
 

Відділ ведення Реєстру територіальної громади 

Маловисківської міської ради  

вул. Спортивна 6, м. Мала Виска , Маловисківський 

район, Кіровоградська область 

тел.: (05258) 5-15-95,  

т.факс: (05258) 5-14-51,                              

 E-mail: rejestr@mviskarada.gov.ua  
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