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ІНФОРМАЦІЙНА  
КАРТКА  
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ДЕПАРТАМЕНТ 
«ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ 

ПОСЛУГ У МІСТІ КРЕМЕНЧУЦІ» 
 

ГОЛОВНИЙ ОФІС 
м. Кременчук, вул. Гагаріна, 14, 

тел. 15-88, 067-405-50-80, 066-888-02-06 
cnap@kremen.gov.ua, www.cnap-kremen.gov.ua 

Режим роботи: 
понеділок з 08-00 до 17-00 

середа з 09-00 до 17-00 
вівторок, четвер з 08-00 до 20-00 
п’ятниця, субота з 08-00 до 16-00 

 
АВТОЗАВОДСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 

вул. Героїв України, 11-А,  тел. 758505, 758506 
Режим роботи: 

вівторок-п’ятниця з 08-00 до 17-00 
субота з 08-00 до 16-00 

 
КРЮКІВСЬКЕ ВІДДІЛЕННЯ 

вул. Івана Приходька, 90, тел. 758507 
Режим роботи: 

понеділок- четвер з 08-00 до 17-15 
п’ятниця з 08-00 до 16-00 

 

Зняття з реєстрації місця проживання 

1. Порядок та спосіб їх подання 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу,  або через уповноваженого представника за 
пред’явленням документів, що посвідчує особу та 
повноваження. 

 
2. 

Перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги 

1.  Заява встановленого зразка  
2. Документ, до якого вносяться відомості про зняття з 
реєстрації місця проживання  (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). 
 3. Свідоцтво про народження або паспорт (для осіб, 
що не досягли 16-річного віку). 
 4. Квитанція  про  сплату  адміністративного збору  (у 
разі  реєстрації місця проживання одночасно із зняттям 
з попереднього місця проживання адміністративний 
збір стягується лише за одну послугу). 
 5. Для громадян, які підлягають взяттю на військовий 
облік або перебувають на військовому обліку: 
- у разі вибуття за межі м. Кременчука та  
у м. Кременчук (без одночасної реєстрації місця 
проживання) - військовий квиток або посвідчення про 
приписку  з відміткою Кременчуцького окружного 
міськрайонного військового комісаріату про зняття з 
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військового обліку; 
- у разі зняття з реєстрації місця проживання  
одночасно з реєстрацією місця проживання - 
військовий квиток або посвідчення про приписку  з 
відміткою Кременчуцького окружного міськрайонного 
військового комісаріату про взяття на військовий 
облік.  
6. Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, 
стосовно яких встановлено опіку чи піклування, 
здійснюється за погодженням з органами опіки і 
піклування. 
 

3. 
Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 

Адміністративний збір складає 0,0085 розміру 
мінімальної заробітної плати. 
 
У разі  реєстрації місця проживання одночасно із 
зняттям з попереднього місця проживання 
адміністративний збір не стягується. 
 

 
4. 

Строк надання 
адміністративної послуги 

Не пізніше наступного робочого дня після подачі 
документів 
 

5. 
Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної 
послуги 

1. Особа не подала документів або інформації, 
необхідних для зняття з реєстрації місця проживання. 
2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація. 
3. Для зняття з реєстрації звернулась особа, яка не 
досягла 14-річного віку. 
Рішення про відмову в знятті з реєстрації місця 
проживання приймається шляхом зазначення у заяві 
про зняття з реєстрації місця проживання підстав 
відмови. Зазначена заява повертається особі або її 
представнику. 
 

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 

1.Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця 
проживання до паспорта громадянина України, 
тимчасового посвідчення громадянина України, 
посвідки на тимчасове проживання, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового 
захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 
захист. 
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 (згідно з додатком 2); 
   у формі картки (зразка 2015 року) – шляхом внесення 
інформації до безконтактного електронного носія, який 
імплантовано у такий паспорт, у разі наявності 
робочих станцій та підключення органу реєстрації до 
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Єдиного державного демографічного реєстру. У разі не 
підключення органу реєстрації до Реєстру особі 
видається довідка про зняття з реєстрації місця 
проживання, а внесення інформації до безконтактного 
електронного носія здійснюється територіальним 
підрозділом ДМС на підставі такої довідки.    
2.Внесення даних про зняття з реєстрації місця 
проживання особи до Реєстру територіальної громади. 
 
Або мотивована відмова. 

7. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує 
особу,  або через уповноваженого представника за 
пред’явленням документів, що посвідчує особу та 
повноваження. 
 

8. 

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 місцеве самоврядування». 
3. Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг». 
4. Закон України «Про адміністративні послуги». 
5. Закон України «Про військовий обов’язок і 
військову службу». 
6. Закон України «Про забезпечення прав і свобод 
громадян та правовий режим на тимчасово окупованій 
території України». 
7.  Закон України «Про приєднання України до 
Конвенції, що скасовує вимогу легалізації іноземних 
офіційних документів». 
8. Цивільний Кодекс України. 
9. Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 207. 
10. Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921. 

 

9. 
Відповідальний за виконання 

 

Автозаводська районна адміністрація виконавчого 
комітету Кременчуцької міської ради; 
пров. Л. Толстого, 38; тел.: 770947 
ел. адреса: avz@avtorayadm-kremen.gov.ua 
відділ ведення Реєстру територіальної громади  
Автозаводської районної адміністрації 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради 
вул. Гагаріна, 14 ел. адреса: 
vvrg@avtorayadm-kremen.gov.ua 
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