БЕРИСЛАВСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНОВЧИЙ КОМІТЕТ
РІШЕННЯ
25.04.2016 № 26
Про затвердження Правил реєстрації, зняття з
реєстрації місця проживання, перебування осіб
в м. Бериславі

З метою врегулювання положення реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання,
перебування осіб в м. Бериславі, що здійснюється КП «Бериславська ЖЕК-1»,
відповідно
до Закону України “Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні”, Указу
Президента України №109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та
гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування», Законом України "Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання
в Україні", виконавчий комітет Бериславської міської ради
ВИРІШИВ:
1. Затвердити Правила реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування осіб в м.
Бериславі, що здійснюється КП «Бериславська ЖЕК-1», згідно додатку до цього рішення.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на секретаря виконавчого комітету
Васильєву І.І.

Міський голова

О.М. Шаповалов

Додаток
до рішення виконавчого комітету
Бериславськоїміської ради
Правила
реєстрації, зняття з реєстрації місця проживання, перебування осіб
в м. Бериславі, що здійснюється КП «Бериславська ЖЕК-1»
1. Ці Правила визначають механізм здійснення реєстрації, зняття з реєстрації місця
проживання, перебування осіб м. Бериславі, а також встановлюють форми необхідних для
цього документів.
2. Реєстрація, зняття з реєстрації місця проживання, перебування здійснюється
уповноваженим органом виконавчого комітету міської ради, а саме: Комунальним
підприємством «Бериславська житлово-експлуатаційна контора №1» (далі КП
«Бериславська ЖЕК-1», на яку поширюються територія міської ради.
3. Громадянин України, а також іноземець чи особа без громадянства, які постійно або
тимчасово проживають в Україні, зобов’язані протягом 30 календарних днів після зняття з
реєстрації місця проживання та прибуття до нового місця проживання зареєструвати своє
місце проживання.
4. Реєстрація місця проживання/перебування або зняття з реєстрації місця проживання особи
здійснюється в день подання особою або її представником документів. Реєстрація місця
проживання за заявою особи може бути здійснена одночасно із зняттям з попереднього
місця проживання.
5. Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце проживання
новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
6. У разі коли особа не може самостійно звернутися до органу реєстрації, реєстрація може
бути здійснена за зверненням її законного представника або представника на підставі
довіреності, посвідченої в установленому законом порядку (далі - представник).
7. Реєстрація місця проживання здійснюється тільки за однією адресою. У разі коли особа
проживає у двох і більше місцях, вона здійснює реєстрацію місця проживання за однією з
цих адрес за власним вибором. За адресою зареєстрованого місця проживання з особою
ведеться офіційне листування та вручення офіційної кореспонденції.
8. Документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування
особи подаються до органу реєстрації (у тому числі через центр надання адміністративних
послуг) з урахуванням вимог Закону України “Про адміністративні послуги”.
9. Особа може доручити в установленому законодавством порядку подати заяву про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання відповідній посадовій особі виконавців
послуг з управління (утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання
співвласників
багатоквартирного
будинку,
житлово-будівельного
кооперативу,
управителю багатоквартирного будинку за місцем її проживання.
10. За бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця проживання
новонародженої дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації актів
цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження дитини.
11. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини може здійснюватися також через
органи соціального захисту населення на підставі даних, що зазначив законний
представник, з яким постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при
народженні дитини.
12. Для реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
 Паспорт громадянина України / Свідоцтво про народження (для осіб віком від 14 до
16 років)
 Військовий квиток або посвідчення про приписку
 Письмова заява про реєстрацію місця проживання

 Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі звернення протягом
встановленого строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (11
грн. 71 коп.); у разі звернення особи з порушенням встановленого строку - у
розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (35 грн. 14 коп.)
 Копії документів, що підтверджують право на проживання / перебування в житлі
 У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:
 Засвідчена в установленому порядку довіреність уповноваженої особи
 Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
уповноваженої особи
13. Для зняття з реєстрації місця проживання особа або її представник подає:
 Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (для громадян
України - паспорт громадянина України, для іноземців або осіб без громадянства
- посвідка на проживання)
 Свідоцтво про народження та копія (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
 Військовий квиток або посвідчення про приписку
 Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи
 Паспорт громадянина України
 Квитанція про сплату адміністративного збору
 У разі подання заяви законним представником особи додатково подаються:
 Засвідчена в установленому порядку довіреність уповноваженої особи
 Копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера
уповноваженої особи
14. Для реєстрації місця проживання малолітньої дитини особа подає:
 Свідоцтво про народження та копія (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
 Документ, що посвідчує особу законного представника
 Документ, що підтверджує повноваження особи, як представника, крім випадків,
коли заява подається законними представниками малолітньої дитини —
батьками
 Письмова заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини
 Квитанція про сплату адміністративного збору (у разі звернення протягом
встановленого строку - у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (11
грн. 71 коп.); у разі звернення особи з порушенням встановленого строку - у
розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати (35 грн. 14 коп.)
 У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами:
 Письмова згода 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)
15. Для зняття з реєстрації місця проживання малолітньої дитини особа подає:





Свідоцтво про народження та копія (для осіб, що не досягли 16-річного віку)
Документи, що посвідчують особу батьків/представників
Заява про зняття з реєстрації місця проживання особи
Квитанція про сплату адміністративного збору

16. Для реєстрації місця перебування особа подає:
 Заява встановленого зразка

 Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, довідка про
звернення за захистом в Україні та копія
 Документ, що посвідчує особу громадянина та його копія (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)
 Свідоцтво про народження та копія (для осіб, що не досягли 16-річного віку)

