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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 

 
 

Зняття з реєстрації місця проживання 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

 

        1. Заява встановленого зразка 

        2. Документ, до якого вносяться відомості про 

зняття з реєстрації місця проживання (паспорт 

громадянина України, тимчасове посвідчення гро-

мадянина України, посвідка на постійне 

проживання, посвідка на тимчасове проживання, 

посвідчення біженця, посвідчення особи, яка 

потребує додаткового захисту, посвідчення особи, 

якій надано тимчасовий захист, довідка про 

звернення за захистом в Україні). 

        3. Свідоцтво про народження (для осіб, що не 

досягли 16-річного віку). 

       4. Квитанцію про сплату адміністративного 

збору (у разі реєстрації місця проживання 

одночасно із зняттям з попереднього місця 

проживання адміністративний збір стягується лише 

за одну послугу). 

       5 Військовий квиток або посвідчення про 

приписку (для громадян, які підлягають взяттю на 

військовий облік або перебувають на військовому 

обліку). 

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. 
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2. 
Порядок та спосіб їх 

подання 
 

Особисто або законним представником 

 
 

3. 

 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 
 

 

Адміністративний збір складає 0,0085 розміру мі-
німальної заробітної плати  

 

4. 
Строк надання 

адміністративної послуги 

У день безпосереднього звернення особи чи в день 

подання особою або її представником документів  

 

5. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 
 

1. Особа не подала документів або інформації, не-

обхідних для зняття з реєстрації місця проживання.  

2. Подані документи є недійсними або у них міс-

титься недостовірна інформація.  

3. Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не 

досягла 14-річного віку.  

Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця 

проживання приймається в день звернення особи 

або її представника шляхом зазначення у заяві про 

зняття з реєстрації місця проживання підстав від-

мови.  

Зазначена заява повертається особі або її предста-

внику.  

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
 

Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця 

проживання до паспорта громадянина України, 

тимчасового посвідчення громадянина України, 

посвідки на тимчасове проживання, посвідчення 

біженця, посвідчення особи, яка потребує додатко-

вого захисту, посвідчення особи, якій надано тим-

часовий захист (далі – документ, до якого вносять-

ся відомості про місце проживання).  

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання 

вносяться до паспорта громадянина України:  

у вигляді книжечки (зразка 1993 року) – шляхом 

проставлення в ньому штампа зняття з реєстрації 

місця проживання особи (згідно з додатком 2);  

у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом вне-

сення інформації до безконтактного електронного 

носія, який імплантовано у такий паспорт, у разі 

наявності робочих станцій та підключення органу 

реєстрації до Єдиного державного демографічного 

реєстру.  

У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру 

особі видається довідка про зняття з реєстрації 

місця проживання, а внесення інформації до без-

контактного електронного носія здійснюється те-

риторіальним підрозділом ДМС на підставі такої 

довідки.  

7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто або через законного представника  

 



 

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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