кие
цдlл

А

джЕно

ЗА ВИКОНАВСЬКОЮ
1Авс

lплlн
дисциплlнOю

)нсь

ення оболонськоi'
i в MicTi КисвL

з Mlc

(Авн

lcTP/

o'i

AIH

адмiн'rsабцii

Ns 4дд-

/ т. о4,

од,п,ffii+,,liflаi Ё;:хi."
(,,u,,uo

опuБФ]йЙЙ,Й
lttзaltllя/

(найлrенуsа

Haiiпlet ryBall ня

адмiнiстрати

послуг

';,;";::
/аЛьliнiс,гративrrих
",i" n^",.'.ln.iil*, л"л]lОПО'''''
.T;"J;J;
|:r*;;.i"
аплr;r.riл*л..:,.,

одr(сння
адання
-I,tl
Bl lих Ilосл

режиму

1'елеr|lо

адреса
пошти

управлi
надання
адlrilrr

4.

)aT1.1в н

Ймошенка, lб

;,*р

],:::1i,"п'ятIllIItя з 9:00

центру

tlадан}iя

адмilri

вул. Марtlала
lt, Krli'B,0420.5

БТ0 йl0]0П

до l6:45;

субоr,а з 9:00 до l8:00.

их посл

(,u*. (дооi*i),

(044 ) 426
(044) 202
е-rплil..,.
e-rnail:oc,,.1r,..{
rJ lIUa, gO\,. tla

eKTpoHttoi
веб-саiiт
(l_{eHTpy)

llTI].

тивl{их llocJl
l;uaTll Bll i u*.u, оr.uф
аДltilliст,плт-lr BrroT послугl
,;
l Кодексrr
YKpaTHll
.,р--опоруlIJен|lя,
]

YKpпHlr кПро своболу пересуtsанllя
---, ""р'.vJбd1,1llЯ та
Га
вибiр rliсчя ,,t,оживання
no,
в YKpaiHi>.

]lj"|'
вiльний

зlкоlt

J..;;;;

uПро

мlсцеве

самоврядування)),
Закон Украiни <Про внесення змiн до
деяких

законодавчих

akTiB Украiни

щодо
розширення повновФкень органiв мiсцевого
самоврядув€lння
оптимiзацiт наlIання
адмiнiстративних послуг>,

та

Закон Украiни uПро

лослуги>,

алмiнiстративнi

Закон Украiни <Про вiйськовий обов'язок

вiйськову службу>,
Закон УкраiЪи <Про iпотеку>>,

i

Закон Украiни <Про державну peecTpauilo
речових прав на нерухоме майно та i.x

обтяжень>,

Прикiнчевi та перехiднi положення Закону
Украiни .Про внесення змiн до оa"*"*
законодавчих aKTiB Украiни> вiд 06.12.20lб

Ns l774-УlП та iншi
акти.

Украiни

iHeTy MiHicTpiB

нормативно-правовi

Посталова I(абiнету МiнiфБ- VKffi
вiд 02.03.20 lб Jф 207 <Про затвердження
Правил реестрацii мiсця проживання та
Порялк1, псрL.лач i органами peccr.parrii.

iнформачii

до

единого

o.p*ur"o.n

створення сприятливих умов для реалiзацii
прав дитини>;

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни
ьiл 24.I2.20l9 Лs l l lЗ <Про запровадження

екс периментarл

ьного

проекту

щодо
спрощення процесу перевiрки факту оплаги

адмiнiстративних
истанняN,t

та iнших послyг

з

I

11роловження iнформацiйноi картки

(check))D;

Кабiнеry MiHicTpiB Украiни
lо.rllч
.
вiд 25,12.20l5 Ns ll27
_

<Про лержавну

рссстрацiю речових прав на нерухоме майно
та 'iх обтяжеllь> та iнцi нормативно-правовi
акти.

Акти
виконавчоТ влади

Ilаказ МВС Украiни вiд t0.0B:OtO

Б вт

<Про затвердrкення Порядку провадження за
заявами про оформлення документiв для

виiЪлу громадян УкраТни за кордон на
постiйне проживання), зареестрований в
MiHicTepcTBi lостицiТ Украiни 09.09.20lб за
М l24ll2937l;
Наказ МЗС Украiни вiд 22.12.20]17 Ns 573

<Про затверлження Порядку провадження в
закордонних дипломатичних установах
УкраТни за заявами про оформлення
докрrентiв для залишення на постiйне
tIро)киваIlIlя за кордоном гроIvадян Украrни.
якi виiхали за кордон тимчасово)),
зареестрований
MiHicTepcTBi юстиrrii
Украiни l8.0I.20l 8 за N 77 l3l 529;
Наказ ДМС УкраТни вiд 10.02.2020 Ns 34
кПро затвердження типовоi iнформачiйно'i'

в

картки

адм

iнiс.гративноi послуги

здiйснення реестрачii7знятгя
Акти
органiв
calvlo

евих органiв

з

рiLuення Киiвськоi Micbkoi

03.20lб Ng 12зll2З
Реестру територiа;rьноТ

03

<Про

Щодо
peecTpauiT

ради

вiд
створення

громади

MicTa

К иева>;

Рiшення Киiвськоl' мiськоI ради вiл
28,07.20lб N9 861/86l <<Про визначенtrя

перелiкiв адм iнiстративних послуг, якi
надаються через
надання
центри
адмiнiстративних послуг в MicTi Кисвi>;
Розпорядження виконавчого органу
КиТвськоi MicbKoi рали (КиIвськоТ MicbKoi

лерrкавноi алмilliстрацiТ) вiд 01.02.20 lб
Nl 48 <Про органiзацiйно-правовi заходи,
пов'язанi з наданням алмiнiстративних
послуг у с4)ерах державноТ peccTpauii
речових прав на нерухоме майно та iх
обтяжень, Iоридичних осiб, фiзичних осiбп

iдприсrvчi

]

I

4

,trvDn t l IJuMaH Hrl ilдлr il
l iс.гпатll

8.

Пiдстав для олепжянн(t
lадмiнiсr ративноi
послуги

9.

Перелiк цокуплентiв,

tt.rT п^^

?6

flл я peccTpauiT мiсrtя пройвання особа абtl

необхiдr их для

отримаЁ]

rr

пр()дставник

tl

подас:

lj.
l

l

адмiнiст lативноi
послуги а також вимоги
до них

вiдl
рес
2
вiд(

пер
*по
про
пос
захл

'tасовиii захист, довiдка про зверllення
захt, lcтoм в YKpaiHi).
ти

]vl

}а
l

Ypt
/ф(
la l
lrop,
I iдтl
l

ро)

)еес,

1раl
]

,Дно

po)l
п iдтв lерджуе реестрацirо мiсця прол<ивuu"r,
u
с аме
довiлка про
п рож

р еест
*cBi

д(осяг

п iлтв

м iсця
р(]€ст

ресстрацilо

"i.цr,

]

'

Проловження iнформацiй ноi картки

проживання одноtIасно iз

зняттям

з

адмilriстративний збiр стягусться
лише

за

ПОпереднього мiсця

проживання

олну послугу);

4)

ДОКументи, що пiдтв9рдцу1915.

IIроживання

в

:|,1* "о про право
свзоцтво
власностi, ло.оriр
житлi

орлL,р.

IlаЙму (пiднайму, оренди),
рiшення сУДу, якЬ
набрало законноi сили, про надання
особi
права на вселення до житлового
примiщеrIня, визнання за особою права
користування житловим примiщенням
або
права власностi t{a нього, права на

ресстрацiю мiсця проживання або iншi

докуNrенти;

KiB житла, наймача та
членiв його ciM'i (зазначенi
документи або
згода не виN,tагаються при
реестацii мiсця
проживання неповнолiтнiх дiтей за адресок)
ресстрачii' мiсця проживання батькiв/од"о.о
з
батькiв
або
законного
власн икаlспiввласни

предста вн ика./представн икiв);

право на перебування або взяття на
облiк
спеtliалiзованiй соцiмьнiй ycTaHoBi, ro*nuuiу
соцlЕUIьного обслуговування та соцiального
эа,.иUly осоои,- довlдка про прийняття
на
обслуговування в спецiалi,.rБванiй соцiальнiй

проходження служби

у

::,1,::,
вtйськовiй"P;
частинi,

видана *оru"д"рпЙ

вiЙськовiЙ частинi,

адреса якоТ 3€внача€тьс,
-;;"",л""#i#'

Х',fiЪl.'' ;

вiйськовоI частини за
формою ..ir,r.l-,
додатком l0 до Правил ресстрашii' rлiсuя
проживання (лля вiйськовослужбовцiв,
KpiM
вiйськовослужбовцiв строковоi служби);
5) *+*вiйськовий квиток або посвiдчення
про приписку (лля громадян, якi пiдлягають
взяттю па вiйськовий облiк або перебуваtоть

на вiйськовому облiку)

з вiдмiткЙ

про

взяrгlt lla вiйськовиt"л облiк за новим мiсцЁм
проживання;

б) заяву про зняття з реестрацii

мiсця

проживаlIня особи згiдно додатку ll
дu
Правил реестрацii мiсця проживання (у

lдiйснення

1эссс

одночасно iз

rpirrtii

"iсц,з
зняттям

разi

npu*"uui,n,

попереднього мiсця прбццgднцq).

реестрацil.

У разi подання заJIви представником особи,
KpiM зzlзначених документiв, oooar*ouo

подаlоться:
докуIltент, що посвiдчуе особу представника;
докуIчlент, що пiдтверджус повновая(ення
особи як представника, KpiM випадкiв, коли
заява подасться законними представниками
малолiтньоi
батьками
(усиновлювачами) (у такому
разi подасться
****копiя свiдоцтва
про lIародження. або
***хкопiя лоI(умента,
що пiлтверлжус
усиновлення).

дитини -

Ресстрацiя мiсця проживання особи

заяво}о

законного

здiйснюсться
представни KiB.

У

за

представlIика
законних

за згодою iнших

разi ресстрацiI мiсlц проживання батькiв

за рiзними

адресами мiсце проживання

дитини, яка не досягла 14 poKiB, рееструеться
разом з одним iз ба,гькiв за письмо8оlо
згодоIо
го
батькiв
и

з

Продовlконня iнформачiйноi картки

У разi перебуваIlня житла в iпотецi,
ловiрчiй
власностi як способу .uoa.n"".n""

виконання зобов'язань для
реестрацiТ мiсrtя
IlpoжlIBaH

Ilя особи лодатково

подасться
письмова
згода
вiдповiдн ого
l поте кодержателя або
довiрчого власника.
Реестрацiя
проживання

мiсця

експериментально го
створенIIя сприятливих

проекту

щодо
для
умов
ремiзачiI

Мiсце проживання дитини BiKoM до l4 poKiB
може бути заре€стровано за змвою ба.гькiв
]и одlrого з них, поданоIо в електроннiй
формi з використанням квалiфiкоЬаного
електронного пiдпису через iнформацiйно-

телекомунiкацiйну

систему

органу
реестрацiт, яка забезпечус функшiону"чrп"
реестру територiальноi громади.

Ресстрацiя мiсця проживання дитини BiKoM

до l4 poKiB в електроннiй

формi

здiйснюеться виключно за
умови, що така
здiЙснюеться
ресстрачiя
за наявни]чl у

peccTpi територiальноi

.роrоr,

зареестрованим мiсцем проживання батькiв
ЧИ ОДIIОГО З НИХ.

реестрацiя мiсця проживання

одночасно

lIопсреднього
Bit<ollt до |4

iз зняттям з

(зокрема
peccTpauii.

мiсця прох<ивання)
K.iB

в

електроннiй

дитини

JлrпwпruL t ьLjя ВикJIюЧ

поданоi в елекгроннi
lнших документiв, ви

цих Правил,

У

РаЗ.i Реестрацii

за рiзними

мiсця лроживаннJI батькiв

адресами згода батькiв

на

ресстраuiю мiсця проживання дитини BiKoM
- ':J
ДО ..
пiдтверджустr."
PoKiB
квалiфiкованими електронними
пiдписами
засвiцчусться квалiфiкованим
електронним пiдписом HoTapiyca.

]4

i9"

ВiДПОвйальнiсть за
вtдомостей, що мiстяться
Порядо та спосiб
подання oKyMeHTiB,

достовiрнiсть

в

заявi.

несе

пUUJIуги звертасться ло
управлiння (I-{eHTpy)

адмiнiстративних послуг
1u ..iri,
,1:1:i",
чIlслl ло вiддiлу з питаllь peccTpal.tiТ
м iсчя

проживання/перебування

фiзичних ociOj,
повноваження якого поцирюються
lla

послуги

1t3l1вiлнr
одиницю.

адмiнiстративно-територiальну

подаIоться документи та
на яку
у п овI.Iоважусться особа.

icTb)

надання

звернулися за захистом в YKpaTHi).

У разi платllсlсr.i:

.u"a дi,

акти,

пiдставi яких

Закон УкраiЙ<ПБ
вtльний вибiр мiсця

Закон

послуги);

]::::..

У,

Украiни

краiни

проживання в YKpaTHi>.

uПро

члмi"i.rрЬr"r,,i

<<Про внесення

змiн
""'

У"рчiпп,
Ё:lyх"?iyодавчих_актiв
9б.l2.20Iб Ng i 774-VП|.

Розмiр
внесе
(адмi
збору)

У

РаЗi

до

#i

ЗВернення особи протягом
з0
розмiрi 0,00s;
:т:.:a"р"т
м нtмальноi'

адмiнi

- у

дli"

заробiтноi плати

l

;

у разi звернення особи з порушенням
.. у розмiрi 0,0255 "i;;;;;;
].|Ijiу
зароOtтноi ллати.

l l.з.

для вн

вий рахунок
ння плати

от|им.l1ач:

УК

Украiни

у

Оболонськомч
район/22О12500 (*;;
|ilлY9-::нськи.й
класифl
кацii доходiв бюджету);
код отримувача (е.ЩРПОУ):
3800249 ;
о:нк отримувача: Казначейство lУкраiни

(ЕАП);

Строк
адмiнi
лослчги

код банку: 899998;
номер рахунку (IBAN):
ч426s9229ý!000034з j s

вlд

управлiння

Bzsoqoo t t .

(Центу)
"'обппо;:;;1|

а.цмiнiстративних послуг

районноi

лч.rJ

1,1wп l lEl

"-un",

в MicTi Киевi o.p;;;;i

адмiнiстрацiI.

l

l

l0

робочого дня
Перелiк
вiдмови
адмiнi
послуги

часо]\,l

проживання (у

у

разi

ix orpr"u""i

-no."

тому

числi у разi l|e
пlдтвердження за допом ого to програмного
продукту <check> iнформаLrii' про сплаl
},

адмl

2.

II l

страl,и вно го збору).

документи с недiйсними або
Ioouni
них мlститься недостовiрна iнформачiя.
3. [ля реестрацii звернулася особа, яка не

досягла l 4-рiчного BiKy.

в реестрацii мiсця
проживання приймаеться в день отримання
документiв вiд Управлiння (L{eHTpy) надання
адмiнiстративних послуг шляхом зaвначення
). ЗаЛВl про рессФацirо мiсця проживання
рiшення про вiдмову

пiдстав вiдмови. Зазначена

повертасться особi або iT представгrику.

зая ва

Рiшення rlpo вiдмову

в реестрацii мiсця
пiдстави неподання

rIроживання

необхiдних документiв

ПРИЙНято.
реестрачiТ

у разi

не може

бути

проведення державноТ

мiсця

прожива ння

Резуль

проживаltIIя до

паспорта

УКраТни, тимчасового

громадянина
посвiдчення

законом строк).

зпяття з ре€страцii' мiсця проживання
особи
за (Ьормою згiдно з додатком
l1равиrr
реестрацii мiсця проживання;

2

у формi картки (зразка 20l5 року) - шляхом
внесення iнформацii до безконтактного

вiдомостi про реестрацiю мiсця проживання

вносяться до посвiдки на постiйне/тимчасове
llро)(ивання:

у формi книжки (зршка 20l2 року) - шляхом
проставлення в ньому штампа
ресстрацiТ
мlсця про)кивання особи за встановленою

формою;

у формi картки (зразка 20 18 року) - шляхом
внесення iнформацiТ до безконтактного
електронного носiя, який iмплантовано
у
такиЙ. документ, у разi наявностi
робочих
станцiй та пiдключення органу
реестрацii до
I)eccTpy.

iHe пiдключення

ii

до

12

iр.ьлп,,-,,: jз-_,.

а

лро,'tивання,

внесенн; "l"ЪТо,il"'.I'.""j

r,T""J::::::._

Способ
вiдповi

отримання
(результату)

п*д;:.
l:з::*i

електронного

JT.fl?l*i:J,y

"'

o'?i.ы

р

носiя

*]i|

"j

"iЁ"J;"T:,l

",.t

адмiнiстрацii.

Lo о"

ресстрацii мiсчя проживання
IT_ ф*,поданою
заявою,
В
;;"т
:послуги
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