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ІНФОРМАЦІЙНА  
КАРТКА  

 
ІК 49-06 

Згідно з вимогами  ISO 9001:2008 
 

Введено в дію з 23.08.2020 
версія 03 

 
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. 75-85-05, 75-85-06 
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. 75-85-07 
Режим роботи: 

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

 

Реєстрація місця перебування 

1. 
Порядок та спосіб подання 

документів  
 

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. Довідка про звернення за захистом в Україні. 
3. Документи, що підтверджують:  
- право на проживання в житлі  —  ордер, свідоцтво про 
право власності, договір найму (піднайму, оренди), 
рішення суду, яке набрало законної сили, про надання 
особі права на вселення до житлового приміщення, 
визнання за особою права користування житловим 
приміщенням або права власності на нього, права на 
реєстрацію місця проживання або інші документи. У разі 
відсутності зазначених документів реєстрація особи 
здійснюється за згодою власника/співвласників житла, 
наймача та членів його сім’ї на реєстрацію місця 
проживання (зазначені документи або згода не 
вимагаються при реєстрації місця проживання 
неповнолітніх за адресою реєстрації   місця проживання 
батьків/одного з батьків або законного 
представника/представників);  
- право на перебування або взяття на облік у 
спеціалізований соціальній установі, закладі соціального 
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обслуговування та соціального захисту особи, - довідка про 
прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній 
установі, закладі соціального обслуговування та 
соціального обслуговування та соціального захисту особи 
за формою згідно з додатком 9, копія посвідчення про 
взяття на облік бездомної особи, форма якого 
затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які перебувають 
на обліку у цих установах або закладах). 
4. У разі перебування житла в іпотеці, довірчій власності як 
способу забезпечення виконання зобов’язань для реєстрації 
місця проживання особи додатково подається письмова 
згода відповідного іпотекодержателя або довірчого 
власника. 

 
При реєстрації місця проживання за згодою власника 
житла    у    випадках,     коли   власником/співвласником  
житла є: 
1)особа віком до 14 років – згоду надають законні 
представники; 
2)особа віком від 14 до 18 років - згоду надають 
неповнолітня особа та законні представники; 
3)особа, над якою встановлено опіку, – згоду надає опікун з 
дозволу органу опіки та піклування; 
4)особа, над якою встановлено піклування – згоду надають 
підопічний та піклувальник з дозволу органу опіки та 
піклування. 

3. 
Платність(безоплатність) 
надання адміністративної  

послуги 

 
Безоплатно 

4. 
Строк надання 

адміністративної послуги 
Не пізніше наступного робочого дня після звернення особи 
або її представника 

5. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної 

послуги 

1.Особа не подала документів або інформації, необхідних 
для реєстрації місця перебування. 
2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація. 

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
Внесення відомостей  про реєстрацію місця перебування до 
довідки про звернення за захистом в Україні 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. Постанова КМУ від 02.03.2016р. №207. 
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9. 

Відповідальний 
за виконання 

Крюківська районна адміністрація виконавчого комітету 
Кременчуцької міської ради, 
вул. Івана Приходька, 90, тел.: 62190,62071, 62013, 
ел. адреса: kra@krukivadm.gov.ua 
 
Відділ ведення Реєстру територіальної громади 
Крюківської районної адміністрації 
виконавчого комітету Кременчуцької міської ради                                             
вул. Івана Приходька, 90,  каб. №217 , тел.: 62190, 60307 
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