
 ДОЛИНСЬКА        Затверджено 

    МІСЬКА РАДА    рішенням виконкому від 13.10.2020. № 125 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  
адміністративної послуги (12.2-02) 

 

ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

Суб’єкт надання 

адміністративної  

послуги 
 

Центр надання 

адміністративних 

послуг (найменування, 

місцезнаходження, 

режим роботи, 

телефон, адреса 

електронної пошти та 

вебсайту) 

 

Відділ реєстраційних процедур та оформлення паспортів 

 

 
 

Управління надання адміністративних послуг 

м. Долина, вул. Грушевського, 18 

Режим роботи: 

понеділок-середа: 09:00-16:00 
четвер: 09:00-20:00 

п’ятниця: 08:00-15:00 

субота, неділя – вихідний день 

телефон:  

ел. пошта: cnap.dolyna.info@gmail.com 

www.cnap.dolyna.if.ua 

        Віддалені робочі місця адміністраторів 

вул. Шевченка, 103а с. Лоп’янка 0347421397 

вул. Івана Франка, 303а, с. Грабів 0347421360 

вул. Тур’янська, 40 с. Мала Тур’я 54414 

вул. Центральна, 22, с. Солуків 51500 

вул. Шевченка, 4 с. Якубів. 

Режим роботи:  

понеділок, вівторок, середа, четвер з 08:00 год. до 16:00 год 

п’ятниця з 08:00 год. до 15:00 год. 

перерва на обід з 12:00 год. до 13:00 год.  

субота, неділя - вихідні 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

       1. Заява особи або її законного представника. 

2. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з 

реєстрації місця проживання.  

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про 

народження.  

3. Квитанція про сплату адміністративного збору. 

4. Військовий квиток або посвідчення про приписку (для 

громадян, які підлягають взяттю на військовий облік або 

перебувають на військовому обліку). 

5. Рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення 

права власності на житлове приміщення або права користування 

житловим приміщенням, про виселення, про зняття з реєстрації 

місця проживання особи, про визнання особи безвісно відсутньою 

або оголошення її померлою. 

6. Свідоцтво про смерть (у разі смерті особи). 

7. Повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС 

із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або 

документа про смерть, виданого компетентним органом іноземної 

держави, легалізованого в установленому порядку (у разі смерті 

особи). 

8. Інші документи, які свідчать про припинення: 

- підстав для перебування на території України іноземців та 

осіб без громадянства (інформація територіального органу ДМС 

http://www.cnap.dolyna.if.ua/


або територіального підрозділу ДМС, на території обслуговування 

якого зареєстровано місце проживання особи, про закінчення 

строку дії посвідки на тимчасове проживання або копія рішення 

про скасування посвідки на тимчасове проживання чи скасування 

дозволу на імміграцію та посвідки на постійне проживання в 

Україні); 
 

- підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій 

соціальній установі, закладі соціального обслуговування та 

соціального захисту (письмове повідомлення соціальної установи, 

закладу соціального обслуговування та соціального захисту); 

- підстав на право користування житловим приміщенням 

(закінчення строку дії договору оренди, найму, піднайму 

житлового приміщення, строку навчання в навчальному закладі (у 

разі реєстрації місця проживання в гуртожитку навчального 

закладу на час навчання), відчуження житла та інших визначених 

законодавством документів). 

9. У разі подання заяви представником особи, крім зазначених 

документів, 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). 

 Примітки 

1. Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою 

законного представника здійснюється за згодою інших законних 

представників. 

2. У разі реєстрації місця проживання батьків за різними 

адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка не 

досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється за 

письмовою згодою другого з батьків у присутності особи, яка 

приймає заяву, або на підставі засвідченої в установленому 

порядку письмової згоди другого з батьків (крім випадків, коли 

місце проживання дитини визначено відповідним рішенням суду 

або рішенням органу опіки та піклування). 

Порядок та спосіб  

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

У паперовій формі документи подаються заявником особисто або 

його представником (законним представником) або надсилаються  

поштою. 

 

Платність 

(безоплатність)  

У разі звернення особи протягом встановленого Законом строку - у 

розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати – 13,60 грн. 

У разі звернення особи з порушенням встановленого Законом 

строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати – 

40,80 грн. 

Оплата послуги здійснюється шляхом попереднього перерахування 

коштів через банки. 

Підтвердженням оплати послуги є платіжне доручення або 

квитанція з відміткою банку. 

UA728999980334189879000009610 

Код ЄДРПОУ 37951998 МФО 899998 

Одержувач: Долинська міська рада 

Призначення платежу: плата за надання інших адміністративних 



послуг. 

Код платежу: 22012500 

Строк надання 

адміністративної 

послуги: 

1 робочий день (день подання документів). 

 

Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

Можливі способи 

отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або надсилається поштою на адресу, вказану заявником. 

Акти законодавства, 

що регулюють порядок 

та умови надання 

адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-ІV. 

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 р. № 207 

«Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та 

Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру». 

3. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» 

від 25.03.1992 № 2232-ХІІ. 
 


