
             ЗАТВЕРДЖЕНО 

        рішенням виконавчого комітету 

             П’ядицької сільської ради 

  від  10.03.2021 р. №  36 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 01-01/02 

 

Зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи 

 

1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ 
П’ЯДИЦЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

Головний офіс 

Місцезнаходження: 

вул. С.Петлюри, 1, с. П’ядики, Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78254 

Телефон: (03433) 97224 

Електронна пошта: pyadyky.rada@ukr.net 

Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

9:00-16:00 

9:00-16:00 

9:00-16:00 

8:00-20:00 

9:00-16:00 

Без перерви 

Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

Віддалене робоче місце: 

Місцезнаходження: 

вул. C.Стрільців, 6, с. Турка, 
Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78253 

Телефон: (03433) 91631 

Електронна пошта: tyrkarada@i.ua 

Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-16:00 

Перерва 12:00-

13:00 

Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

 

Місцезнаходження: 

вул. C.Стрільців, 46, с. В.Кам’янка, Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78244 

Телефон: (03433) 98224 

Електронна пошта: vel_kam_ko@ukr.net 

Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-17:15 

8:00-16:00 

Перерва 12:00-

13:00 
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Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

 

Місцезнаходження: 

вул. Зелена, 1, с. Ценява 

Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78255 

Телефон: (03433) 65740 

Електронна пошта: cenjava.sr@ukr.net 

Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

16:00 

Перерва 12:00-

13:00 

Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

 

Місцезнаходження: 

вул. Лесі Українки, 1 с. Мала Кам’янка 

Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78247 

Електронна пошта: mala.kamianka@ukr.net 

Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

16:00 

Перерва 12:00-

13:00 

Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

 

Місцезнаходження: 

вул. Шевченка, 3, с. Годи-Добровідка, 
Коломийський р-н, 
Івано-Франківська обл., 78246 

Телефон: (03433) 94265 

Електронна пошта: gody_silrada@ukr.net 

Графік роботи (прийом 
суб’єктів звернення): 

Понеділок 

Вівторок 

Середа 

Четвер 

П'ятниця 

8:00-

17:15 

8:00-

17:15 

8:00-
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Веб-сайт: pyadycka-gromada.gov.ua 17:15 

8:00-

17:15 

8:00-

16:00 

Перерва 12:00-

13:00 

Субота, неділя, святкові 
дні – 

прийом не здійснюється 

 

2. ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 
ПОСЛУГИ, ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ЇХ ПОДАННЯ 

Перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги: 

1. Заява (встановленої форми). 
2. У разі зняття з реєстрації місця проживання – документ, до якого вносяться 
відомості про зняття з реєстрації місця проживання: 

 паспорт громадянина України; 
 тимчасове посвідчення громадянина України; 
 посвідка на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання; 
 посвідчення біженця; 
 посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту; 
 посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист. 

Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво про народження. 
1. У разі зняття з реєстрації місця перебування – довідка про звернення за 
захистом в Україні. 
2. Квитанція про сплату адміністративного збору; 
3. Військовий квиток або посвідчення про приписку (з позначкою військових 
комісаріатів відповідно про зняття з військового обліку або про перебування на 
військовому обліку за місцем проживання або перебування) – для громадян, які 
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку. 

 

У окремих випадках зняття з реєстрації місця проживання / перебування здійснюється на 
підставі: 

1. 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. 
2. Свідоцтва про смерть. 
3. Повідомлення територіального органу або підрозділу Державної міграційної 
служби із зазначенням відповідних реквізитів паспорта померлої особи або документа 
про смерть, виданого компетентним органом іноземної держави, легалізованого в 
установленому порядку. 
4. Інших документів, які свідчать про припинення: 
 підстав для перебування на території України іноземців та осіб без громадянства 
(інформація територіального органу Державної міграційної служби 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). Здійснюється за заявою власника/наймача житла або їх представників. 

 

Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування, осіб, стосовно яких встановлено опіку та піклування, здійснюється за 
погодженням з органами опіки та піклування. 
 

Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою законного представника здійснюється 
за згодою інших законних представників. 
 

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: 
У паперовій формі: 

1. Особисто – пред’являється документ, що посвідчує особу. 
2. Через представника (законного представника). Представник (законний 
представник) додатково подає: 

2.1 документ, що посвідчує особу представника; 
2.2 документи, що підтверджують повноваження особи діяти від імені іншої особи: 

 документ, що підтверджує повноваження законного представника особи 

або 

 довіреність, посвідчена в установленому законом порядку. 
 

3. ПЛАТНІСТЬ (БЕЗОПЛАТНІСТЬ) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ, 
РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ (АДМІНІСТРАТИВНОГО ЗБОРУ) ЗА 
ПЛАТНУ АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСЛУГУ 

Послуга платна 

Розмір плати 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати* (13,60 грн). 

 

У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
попереднього місця проживання адміністративний збір 
стягується лише за одну послугу. 
 

* мінімальна заробітна плата із розрахунку 1600 грн 
відповідно до пункту 4 Закону України «Про внесення змін 
до деяких  законодавчих актів України» від 06.12.2016р. 
№1774-VIII. 

Реквізити UA488999980314030537000009568 

 

4. СТРОК НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 



Послуга надається в день звернення. 
 

5. РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

1. Рішення про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи. 
 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання / перебування особи вносяться до 
документів шляхом проставлення в них відповідного штампа зняття з реєстрації місця 
проживання / перебування особи. 
 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання вносяться 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 зняття з реєстрації місця перебування вносяться до довідки про звернення 
за захистом в Україні. 
 

Відомості про зняття з реєстрації місця проживання вносяться до паспорта 
громадянина України: 

 у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в ньому штампа зняття 
з реєстрації місця проживання особи; 
 у формі картки (зразка 2015 року) - видається довідка про зняття з реєстрації місця 
проживання. 

Або 

1. Рішення про відмову у знятті з реєстрації місця проживання/перебування 
особи, що приймається шляхом зазначення у заяві про зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування підстав відмови. 

Якщо після здійснення реєстрації місця проживання особи одночасно із зняттям з реєстрації 
попереднього місця проживання буде встановлено, що особа не повідомила про реєстрацію 
місця проживання разом з нею за попередньою адресою малолітніх дітей, обидві дії 
скасовуються на підставі письмового рішення органу реєстрації, про що письмово 
повідомляється особі. 

 

6. МОЖЛИВІ СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ (РЕЗУЛЬТАТУ) 

У паперовій формі: 
1. Особисто – пред’являється документ, що посвідчує особу. 
2. Через представника (законного представника). Представник (законний 
представник) додатково подає: 

2.1 документ, що посвідчує особу представника; 
2.2 документи, що підтверджують повноваження особи діяти від імені іншої особи: 

 документ, що підтверджує повноваження законного представника особи 

або 

 довіреність, посвідчена в установленому законом порядку. 
 

7. АКТИ ЗАКОНОДАВСТВА, ЩО РЕГУЛЮЮТЬ ПОРЯДОК ТА УМОВИ НАДАННЯ 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 



1. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні». 
2. Закон України «Про військовий обов’язок і військову службу» (стаття 38). 
3. Закон України «Про внесення змін до деяких  законодавчих актів України» від 
06.12.2016 р. №1774-VIII (пункт 4). 
4. Сімейний Кодекс України (стаття 160, 161). 
5. 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». 

 


