oPlAHlJAt|ii
дlловодст8А

ЕрджЕно

ТА КОНТРОЛЮ

ЗА ВИКОНАВСЬКOЮ

дисциплlною
0БOлонськоi
рАионноlв Mlcтl

Дження Оболонськоi.
i в MicTi KueBi
BHoi адмiнiс

-/

дЕрхАвнсl

АдмiнIстрАцll

l1-1ФормА
Алj\t l l{IсTPATl.t

Jt\,rf

-/g. ,Q&'

-

А l(APTltA

BI

loi tlосл

J,lЪ

},t-tl

ll Ml

1

ffi
FIайменуваllIr
НаДаН НЯ a,It]\l

послчг

l.

ill

narBa a:n,

Мiсцез
адttt i н

i

посjl),г

giйT;;;;;

ll )llc

' УПРаВЛiнllя (I]elrTp),,оЙп"ЙЙББЙ*оrй
ПОС.'tУ Г oбtllltrtlcbKtli'
Dайrrнрrr? б ..:л-: l.

rtelrTPY
с гра,I,1ll}Ii}lх

дже llня
аданllя
a,1,1{ в tlих

щодо
роботи цgttтру

|

i

]

ценl,р),

3,

i,,

Телеr|lо

(

адлл

i

Ilос.rIуг

факс
), адреса
i пошти та
упра вл iltt tя
надаl lня
п t]llt,x
pr,luT,r

J(одекс
Закони

|

пr.

ttиiв, 04205

Гlонедiлок - .l".""ц, 9,0Й;
п'ятниця з 9:00 lto l (i:45:
"'
субота з q,OO до iЪ,ОО.

-i

'0аЦ

(044)126_4@
(044

з02,60:зq

)
li11]
e-mail ]: 9]_11*1,
ocnap@knlcla.gov.ua

-с.ii-Ъ,,р,

внiТк,:u'й,, r,,, p.,r,nr,.,,,i,,-, п"п,,.дп,iuо

Украi'ни,
краiпи

УкраТни
алмiнiстративнi
праIзопорушсIttlя, Закон Украfни
ul tpo свобф

}_"::Т

пересування

l]l]О:]!}Ца.!]ЦJ_}'

про

та

r<pai'H

вiльний вибiр

"i;;

i>, Закон УкраIни uппо

]

J

)

их законодавчих

Щодо розцирення
|_*nui1"
органiв
мiсцевого

aKTiB

повноважень

опти м зацii надан ня
*"'"::H;|ffi;i11*.,r
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Акти Ка( Бiнетч
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Закон Украiни <Про пр
та осiб без Фомадя
перехiднi положення
внесення змiн до деяк
Украiни> вiд 06.12.20l
{оDМати вно-ппя пп oi о,,-,

locTaHoBa l(a

)2.03.20lб Ns
затвердження Прави.г
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у визначених законодавством
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З
мiсця
проживання здiйснюсться
.реестрацiI
lla
пlдставl:

рlшення суду, яке набоа
.
n о,о, n,." ii'',
"
x"j ],i#;"lll
або права користування
житловим
:::yli::", про виселення,
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про зняття
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мiсця проживання особи,
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здlиснюсться за мопотанням
уповноважеrlоi.
особи
або
.;;;;;1аклалу/установи
власника./наймача житла або
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**Я*щп диrипа не
досягла Iб-рiчного BiKy,
ПOлilсться свiдоцтво про народження in

документ, що пiдтверджус реестрацiю мiсця
проживання, а саме довiдка про

мiсця

пр_оживання (додаток
реестрацii мiсця проживання).
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як представника. KpiM випалкiв, коли ]аявJ

зняrгя з peecTpauii мiсця проживання особи за
заявоIо закоIIного представника здiйснюсться
за згодою iнших законних представникiв.

:****.У разi ресстрацii мiсця проживання
батькiв за рiзними адресами зняття з
реестрачii
м|сця проживання дитини, яка не досягла 14
poKiB, разоrt з одIJиIlI iз батькiв здiйснtосlт.ься
за

визначено вiдповiдним рiшенням суду або
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рiшенrtям органу опiки та пiклування).'
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не встановлене судом.

та слосiб

документiв,

наданнЯ адмiнiстратиВних. послуг
ло вiддiлу' j
питань реестрачii мiсця проживання/

перебування

фiзичних
no""or*r",
якого. поширюсться
на вiдповiдну

осiб,

адмi Hi стративно-територizцьну
один ицю,

/|окументи нал
ння
особисто, або
в
довiреностi якоТ
на
який саме в}tд адмiнiстративних послуг
подаtоться документи та яку
саме дiю
вн
я особа.
Алм i н iстрати в,,о

пйТБi пйiЙБ

У разi плат,llостi:
о-правовi
пlдставl яких

l1,2.

Розм ip

Закон Украiни пПро своЬду пересування
та
вiльний вибiр мiсчя прожи"анн" в YKpaiHi>;
Закоrr Украiни <Про адмiнiстрчr"uпi
no.ny."u;
Закон УкраТни <Про внесення змiн
до деяких
,lаl(оноJавчих
aKTiB УкраIни> вiд 06, I2.20l б

м

l774-vIIl.

порядок
tIлати

(алмiнi
збору) з платнч
адмlнI

послугу

У разi ресс,r.рацii мiсця проживання одночасно
lз зняттям з попереднього мiсця проживання

адмiнiстративний збiр стяryеться лише за
одну
адмlнlстративну послугу та заржовуеться
до
мlсцевого бюдх<ету за новим мiсцем
проживання,

У

разi змiни мiнiмальноТ заробiтноi плати сума оплати ]а надапня адмiнiстрати BHoi
послуги буде змiнlоватись.
t]несення

Реквiзити рч"упкБ ;tЙ внесення плати

за

наланнrl алм i Hic,l ративних послуг (призначення
платежу: за знятl.я з
реестрачii мiсця

проживання)

ОтРиМУВач:

УК УкраТни у

Оболонськомч

раионr/Oболонський район/22012500 t*од
класифiкацii
доходiв бюдх(ету);

(е{РПОУ): 38002491 ;
отимувача: Казначейство Украiни

код отримувача

9j"L

(ЕАП);

номер рахунку (IBAN):
ч44!.99998 0ц4 l 898 79040026006.

В,день оrриь,анuГлмч"",,Й Ыл
упрыrl"iЙ

Перелiк
вiдмови
адмiнi
послуги

наданнi

(цснтру) надання адм iнiс.гративних послуг
оболонськоi районноi в MicTi Киевi лер'жа"ноТ
адмiнiсmаuiт.
l. особа не подала
або

пеобхiдних для

2..

зняття

з

реестрачii мiсця

Поданi документи е недiйсними або

у них
мiститься недостовiрttа iнфорпrацiя.
3. !ля зняття з peecTpauiT ."iр"упч., особа,
яка
не досягла l4-рiчного BiKy.
Рiulення про вiдмову у зняттi з
ресстрацii мiсця
проживання приймасться в день отримання
докупlеtrтiв вiд Управлiння (I-{eHTpy) надання
адмiнiстративних послуг шляхом зцtначення
у
заявl про. зняття з реестрачiт мiсця проживання
пlдстав вlдмови.

Зазначена заява повертасться особi або ij
дставн llky,

Резчль

адмiнi
послYги

надаlIня

внесення .iдоrо.rй про зняття з
рейфilп
МlСЦя проживання до паспорта громадIнина

укратни, .гимчасового

посвiдчення

громадянина Украiни, посвiдки на постiйне
прожи ва н llя,
ltосвiлки
tlii
ти j\,1часове

проживаlllIя, tt<_lсвiд.tсння бiяtснця, посвiдчсння
особи, яка потребус додаткового захисту,

посвiдчення особи, якiй надано,,.""ruaornii

захист,

Вiдомостi про зняття з реестрацii мiсш
проживання вносяться до
паспорта

громадянина УкраТни:
зразка 1993 року
шляхом проставлення
штампа зняття з
Mic

-

в

Вiдомостi про зняття
З РееСТРаЦii мiсця
проживання вносятьс,
лостiйн./""мчr;;;;'оК""jrОпr, no"'o*" На
книжки (зразка 20I2
року) - шляхом
I_P::ll
пр()ставлснIlrl в ньому
штампа зняття
::::]r,jli мiсця npo*"uu"n" особи .]а

.]

встановленою

формою;

до

УПОВНоваженi bra .ге

мiсцев""" л"р*чu""""
адмiнiстрацiями, мають право
складати

про
:ry]o*on"
дрgеgцqруцgцуф_!ФýдфЕцi

адмiнiстративнi

.ru.rr"" lsi.

l

I0

Посвiлка на
особами без
*

6-рiчного BiKy
Украiни
територii, або
l

**У

разi,

I6-рiчного

м часове проживання llо,llаеться
iноземцями
)мадянства, якi досягли l6-рiчllого BiKy

остiй неlтн

кол
Bi

пiдтвердження

***У вiйсько
районного (Mi
пlдтримки про
обл iKy за Miclt
призовник або
(lr iського ) тер
зняття з вiйсько

або не

аб<l

досяг;lll
установленому законодавством ll1,1 мiжнародltltм доI-овороIl
в'iхали в Украiну та постiйно або тимчасово
nlo*r"urr, ii
часово перебуваtоть в YKpaTHi.
".

tв

зaKoHHl предс,гавl|икИ <|liзи.lноТ tlсоби, яка
Не досяг,llа
мають рiзне Громадlнств0 -- поласться
./tOKyMeIlT щоj1(}
HcтBa фiзн.Iнtli octlбlt, ittтсреси якоi предстаЬю.гь.
кових докумеtIтах Maloтb бути вiдмiтки вiдповiдного
) територiального цеlIтру комплектуRання та соцiальноi.
призовн1,1ка абс> в iйськовозобо в'я заного
з вiйськttвrrгtr
прожllваlIllя чlt пL.реб),I}анlrя, У
.гакоi.вiдмi,t.ки
1lазi rriдс),тtlос,гi

iськовозобов'язаний напраltляс,гься .llo вiлповiдного
раiiонного
)lальногО центру комплектува}lнЯ та соцiмьноТ пiдтримки
для
го облiку.

****Копiя

дtl
ента подасться з олночаснlllt IIред'яtlленltяt*t alMirricгpalopr
оригiналу локу )нlа.
У разi
yHToBaHoi' вiдсутностi opиt.irrary документа,
пред.ямясться
засвiдчсна/завi
ts yc,l,a н оt}л ен ому ]aKoHo}t порядк),коrtlя
документа.

*****У

разi
документи або

або одним

з

i

н

згодоIо lti;K Irelo

В.о, начiцьника
ресстрацiТ мiсця
фiзичних осiб

з peccTpauiT мiсчя проlкиванttя малолiтнiх дiтей подаtоться

я про подаlьше про)к}tваlIllя дитини
разом з батькам и
або про iнше мiсце проживанtIя д1,1тини за встановленоl()

ба,гь ка

bt

I,t ,

i,rцiлу з пита}l

ь

роживання/перебчваннд,

-

'I'етяltа

МАзУРllВИLl

