
 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

 

Міський голова 

  

 

 _____________Р. АХМЕДОВ 
 

 ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги 

  

РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ  
 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ  

ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги та/або центру надання адміністративних послуг) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  15300  Чернігівська обл. м. Корюківка , вул.Вокзальна,9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4  

Закони України 
Закон України від 05.11.2021р.№1871-ІХ «Про 

надання публічних (електронних публічних )послуг 

щодо декларування та реєстрації місця проживання в 

Україні. 

5  

Акти Кабінету Міністрів 

України 

Закон України «Про надання публічних ( електронних 

послуг) послуг щодо декларації та реєстрації  місця 

проживання в Україні »  ст.9 ; 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» ст.37-1; 

Постанова КМУ від 28.12.2020 №1364 «Про 

реалізацію експериментального проєкту щодо 

реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання в 

електронній формі ». 

Постанова КМУ від 24.12.2019 №1113 «Про 

запровадження експериментального проєкту 

спрощення процесу  перевірки факту оплати 

адміністративних та інших послуг з використанням 

програмного продукту «check». 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/


 

 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Особисте звернення заявника або законного 
представника, представника за дорученням  до відділу 
(центру) адміністративних послуг виконавчого апарату 
Корюківської міської ради. 

7  

Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної послуги, 

а також вимоги до  них 

 1) Заява за формами наведеними відповідно  до Правил 
реєстрації місця проживання (формується та 
роздруковується працівником ЦНАП); 
2) документ, до якого вносяться відомості про місце 

проживання. Якщо дитина не досягла 14-ти річного 

віку, подається свідоцтво про народження; 
квитанція про сплату адміністративного збору ( у разі 
реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
попереднього місця проживання адміністративний збір 
стягується лише за одну послугу); 
3) 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 в житлове приміщення або  права  

власності  на  нього, права на реєстрацію місця 

проживання); 

- проходження служби у військовій частині, адреса 

якої зазначається під час реєстрації,- довідка про 

проходження служби у військовій частині, видана 

командиром військової частини за формою згідно з 

додатком 10 (для військовослужбовців. Крім 

військовослужбовців строкової служби); 

4) Посвідчення про взяття на облік бездомної особи; 
5) військовий квиток або посвідчення про прописку 

(для громадян, які підлягають взяттю на військовий 

облік або перебувають на військовому обліку); 

6) заяву про зняття з реєстрації місця проживання 

особи до Правил реєстрації місця проживання (у разі 

здійснення реєстрації одночасно із зняттям з реєстрації 

попереднього місця проживання, формується та 

роздруковується працівником відділу); 

При здійсненні реєстрації місця проживання 

особи, що не досягла 14 річного віку, з одночасним 

зняттям з реєстрації місця проживання з іншої 

адміністративно-територіальної одиниці подається 

довідка про реєстрацію місця проживання. 

У разі реєстрації місця проживання батьків за 

різними адресами місце проживання дитини, яка не 

досягла 14 років, реєструються разом з одним із батьків 

за письмовою згодою другого з батьків у присутності 

особи, яка приймає заяву. 

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). 

8 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної послуги 

Шляхом особистого звернення особи до відділу 

(центру) адміністративних послуг виконавчого апарату 

Корюківської міської ради або за зверненням її 

законного представника на підставі довіреності. 

9 Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

 

Адміністративна послуга платна 

10 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 

стягується плата 

Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні», від 11.12.2003 року 

№1382-IV; Закон України «Про адміністративні 

послуги». 

11 Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного збору) 

за платну адміністративну 

послугу 

- 1,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

для працездатних осіб на 1 січня  календарного року – 

за декларування / реєстрацію місця проживання  у разі 

звернення  особи протягом встановленого цим Законом 

строку; 

- 2,5 відсотка прожиткового мінімуму, встановленого 

для працездатних осіб на 1 січня календарного року – 

за декларування місця проживання/реєстрацію місця 

проживання у разі звернення особи з порушенням 

встановленого цим Законом строку; 

- у разі реєстрації місця проживання одночасно  із  

зняттям з попереднього місця проживання 

адміністративний збір стягується лише за одну 

адміністративну послугу та зараховується до місцевого 

бюджету за новим місцем проживання. 

12 Строк надання 
адміністративної послуги 

Реєстрація місця проживання здійснюється в день 
подання особою або її представником документів. 

13 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Особа не подала передбачені Законом документи 

або інформацію. 

У поданих особою документах містяться 

недостовірні відомості або подані нею документи є 

недійсними.для реєстрації  звернулася особа, 

яка не досягла 14-річного віку. 

 

 

 

 

 

 

 


