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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Реєстрація місця проживання дитини до 14 років 

Відділ реєстрації місця проживання  

виконавчого комітету Коростенської міської ради 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1 Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

2 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

11500, Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Шевченка, буд. 5. 

3 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця –  

з 08-00 до 16-00;  

середа – з 08-00 до 20-00;  

субота – з 08-00 до 15-00. 

4 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та  

веб-сайт центру надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс: (04142)50138;  

тел. (04142)50125; (04142)50126; (04142)50142; 

е-mail: cnap@korosten-rada.gov.ua; 

сайт: korosten-rada.gov.ua/permit-procedures/.  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

5 Найменування суб’єкта надання 

адміністративної послуги 
Відділ реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

6 Місцезнаходження 11500, Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Шевченка, буд. 5. 

7 Інформація щодо режиму роботи Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця –  

з 08-00 до 16-00;  

середа – з 08-00 до 20-00;  

субота – з 08-00 до 15-00. 

8 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт  

Тел. (04142)50149; (04142)50147; 

(04142)50133; 

е-mail:  

korosten-prozhyvania@korosten-rada.gov.ua; 

сайт: korosten-rada.gov.ua/permit-procedures/. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

9 Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні». 

Закон України «Про адміністративні послуги». 

Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення повноважень 

органів місцевого самоврядування та оптимізації надання 

адміністративних послуг». 
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Закон України «Про місцеве самоврядування». 

Закон України «Про Єдиний державний демографічний 

реєстр та документи, що підтверджують громадянство 

України, що посвідчують особу чи її спеціальний статус». 

10 Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 

року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру». 

11 Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

12 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Коростенської міської ради від 16.03.2016 року 

№ 146 «Про затвердження Положень про відділ державної 

реєстрації та відділ реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету Коростенської міської ради». 

Умови отримання адміністративної послуги 

13 Підстава для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Особисте звернення батьків або інших  законних 

представників до відділу реєстрації місця проживання 

виконавчого комітету Коростенської міської ради. 

14 Вичерпний перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява (формується та роздруковується працівником 

відділу). 

Свідоцтво про народження дитини. 

Документ про сплату адміністративного збору. 

Документи, що підтверджують: 

право на проживання в житлі (ордер, договір найму/ 

оренди, свідоцтво про право власності, рішення суду, яке 

набрало законної сили про надання особі права на вселення 

до житлового приміщення, визнання за  особою права 

користування житловим приміщенням або права власності 

на нього, права на реєстрацію місця проживання) батьків/ 

одного з батьків або законного представника/представників. 

Заява про зняття з реєстрації місця проживання (у разі 

здійснення реєстрації одночасно із зняттям з реєстрації 

попереднього місця проживання (формується та 

роздруковується працівником відділу). 

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними 

адресами місце проживання дитини, яка не досягла14 років, 

реєструється разом з одним із батьків за письмовою згодою 

другого з батьків у присутності особи, яка приймає заяву, 

або на підставі засвідченої у встановленому порядку 

письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли місце 

проживання дитини визначено рішенням суду або  рішенням 

органу опіки та піклування). 

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). 

15 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Шляхом особистого звернення батьків або інших  

законних представників  до відділу реєстрації місця 

проживання виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

16 Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга платна. 

17 Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 

стягується плата 

Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні». 

Закон України «Про адміністративні послуги». 

18 Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну 

послугу 

За реєстрацію місця проживання стягується 

адміністративний збір: 

у разі звернення особи протягом встановленого законом 

строку у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати 

(13,60 гривень); 

у разі звернення особи з порушенням встановленого 

законом строку у розмірі 0,0255 розміру мінімальної 

заробітної плати (40,80 гривень). 

Для розрахунку плати за надання адміністративних 

послуг мінімальна заробітна плата становить 1600 гривень 

відповідно до ч. 4 перехідних та прикінцевих положень 

Закону України від 06.12.2016 року № 1774-19 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України». 

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям 

попереднього місця проживання адміністративний збір 

стягується лише за одну адміністративну послугу та 

зараховується до місцевого бюджету за новим місцем 

проживання. 

19 Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Реєстрація місця проживання здійснюється в день 

подання батьками або іншими  законними представниками 

документів. 

20 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Батьки або інші  законні представники не подали 

передбачені Законом документи або інформацію. 

У поданих батьками або іншими законними 

представниками документах містяться недостовірні 

відомості або подані ними документи є недійсними. 

Для реєстрації звернулася особа, яка не досягла 14-

річного віку. 

Рішення про відмову в реєстрації місця проживання 

приймається в день звернення заявників,  шляхом зазначення 

у заяві про реєстрацію місця проживання підстав відмови. 

21 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Здійснення реєстрації місця проживання шляхом видачі 

довідки установленого зразка про реєстрацію місця 

проживання. 

22 Способи отримання 

відповіді (результату) 

У відділі реєстрації місця проживання батьками або 

іншими  законними представниками. 

23 Примітка Батьки або інші законні представники зобов’язані 



 

 

 

зареєструвати місце проживання новонародженої дитини 

протягом трьох місяців з дня державної реєстрації 

народження. 

Якщо під час подачі документів буде встановлено, що 

батьки або інші  законні представники звернулися для 

реєстрації нового місця проживання малолітньої дитини 

після спливу 30 календарних днів після зняття з реєстрації 

попереднього місця проживання або подали для реєстрації 

місця проживання недійсний паспорт громадянина України, 

адміністративна послуга надається після оформлення 

адміністративних матеріалів щодо притягнення заявників до 

адміністративної відповідальності відповідно до вимог 

Кодексу України про адміністративні правопорушення. 


