
ЗАТВЕРДЖЕНО 

   Рішенням 61 сесії 

   Кремінської міської ради  

   7 скликання  

                            від «22» липня 2020 р. № 61/ 

Інформаційна картка адміністративної послуги 
Реєстрація місця перебування особи 

(назва адміністративної послуги) 

Відділ адміністративних послуг  
Виконавчого комітету Кремінської міської ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 
Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1 Місцезнаходження виконавчого 

органу місцевого 

самоврядування 

92900, Луганська область, Кремінський район, м. 

Кремінна, просп. Дружби, буд.13 

Мобільний ЦНАП (виїзне обслуговування) 

2 Інформація щодо режиму роботи 

виконавчого органу місцевого 

самоврядування 

 
Пн 8-00 до 16-00 

Вт 8-00 до 16-00 

Ср 8-00 до 20-00 

Чт 8-00 до 16-00 

Пт 8-00 до 15-00 

 

3 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти, веб-сайт 

 

Тел./факс (06454) 2-16-43 

Адреса електронної пошти: kremgorsovet@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної 
послуги 

4 Закони України  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» 

5 Акти Кабінету Міністрів України  Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про 

затвердження правил реєстрації місця проживання 

та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру» 

6 Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 



7 Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява фізичної особи/законного представника/ 

представника на підставі довіреності, посвідченої в 

установленому законом порядку, за встановленою 

формою. 

8 Вичерпний перелік 

документів необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Реєстрація місця перебування 

Для реєстрації місця перебування особа або її 

представник подає: 

1. Заяву за формами, наведеними відповідно у 

додатку 8 до Правил реєстрації місця проживання; 

2. Документ до якого вносяться відомості про 

місце перебування (паспорт громадянина України, 

тимчасове посвідчення громадянина 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. Документи, що підтверджують: 

право на перебування або взяття на облік у 

спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 

обслуговування та соціального захисту особи — довідка 

про прийняття на обслуговування в спеціалізованій 

соціальній установі, закладі соціального обслуговування 

та соціального захисту особи за формою. згідно з 

додатком 9, копія посвідчення про взяття на облік 

бездомної особи, форма якого затверджується 

Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають на обліку у 

цих установах або закладах); 

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). 

 

9 

Порядок та спосіб подання 

документів,необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Заявник для одержання адміністративної послуги 

звертається до органу реєстрації (у тому числі до центру 

надання адміністративних послуг), повноваження якого 

поширюється на відповідну адміністративно-

територіальну одиницю. 



10 
Платність 

Надання адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга є безоплатною. 

10.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата 

Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні»; 

Закон України «Про надання адміністративних 

послуг». 

11 Строк надання 

адміністративної послуги 

У день безпосереднього звернення особи чи в день 

подання особою або її представником документів/в день 

отримання документів від центру надання 

адміністративних послуг. 

12 Перелік підстав відмови у 

наданні адміністративної 

послуги 

1. Особа не подала документів або інформації, 

необхідних для реєстрації місця перебування; 

2. Подані документи є недійсними або у них 

міститься недостовірна інформація; 

3. Для реєстрації звернулась особа, яка не 

досягла 14-річного віку. 

Рішення про відмову в реєстрації місця перебування 

приймається в день звернення особи або її представника 

шляхом зазначення у заяві про реєстрацію місця  

перебування підстав відмови. Зазначена заява 

повертається особі або її представнику. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Внесення відомостей про реєстрацію місця 

перебування до паспорта громадянина України, 

тимчасового посвідчення громадянина України, 

посвідки на постійне проживання, посвідки на 

тимчасове проживання, посвідчення біженця, 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, 

посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист ,  

відомості про реєстрацію місця перебування вносяться 

до довідки про звернення за захистом в Україні (шляхом 

проставлення в них відповідного штампа реєстрації 

місця перебування особи за формою згідно з додатком 3 

до Правил реєстрації місця проживання). 

 

14 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Звернення до органу реєстрації (у тому числі до 

центру надання адміністративних послуг), 

повноваження якого поширюється на відповідну 

адміністративно-територіальну одиницю. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішенням 

Кремінської міської ради  
       від  27.06.2017 р № 132 

 
ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

 АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ  ПЕРЕБУВАННЯ 
 (назва адміністративної послуги) 

 

ВІДДІЛ  АДМІНІСТРАТИВНИХ  ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 
 КРЕМІНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 (найменування структурного підрозділу,  суб'єкта надання адміністративної послуги)  

 

Етапи  послуги Відповідальна особа Дія 

(В, У, П, З)* 

Строки виконання 

етапів (днів) 

1. Прийом  документів, що 

подаються заявником або його 

законним представником для 

оформлення реєстрації місця 

перебування 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів. 

2. Перевірка належності 

документів особи, правильність 

заповнення заяви та наявності 

документів,необхідних для 

реєстрації місця перебування 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів. 

3. Реєстрація заяви про 

реєстрацію місця перебування в 

журналі обліку заяв про 

реєстрацію місця 

проживання/перебування особи 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів.     

4. Формування та внесення 

данних про реєстрацію місця 

перебування до реєстру 

територіальної громади 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів.     

5.Внесення відомостей про 

реєстрацію місця перебування до 

паспортного документа шляхом 

проставляння штампа 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів. 

6. Повернення особі паспортного 

документа та інших документів, 

що подавалися для реєстрації 

місця перебування 

Адміністратор  відділу 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету 

Кремінської міської ради 

В В день подання 

заявником необхідних 

документів. 

7. Оскарження                                   У встановленному      порядку  

   * Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує 

 

 

 


