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ІНФОРМАЦІЙНА  
КАРТКА  

 
ІК 49-04 

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 проживання малолітньої дитини 

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. 
Реєстрація місця проживання малолітньої дитини за 
заявою законного представника здійснюється за згодою 
інших законних представників. 

2. 
Перелік документів,  

необхідних для отримання  
адміністративної послуги  

1. Заява встановленого зразка.  
2. Свідоцтво про народження дитини. 
3. Квитанція  про  сплату  адміністративного збору. 
4. Документ, що посвідчує особу представника. 
5. 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. 
 
Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи 
особами без громадянства, здійснюється за умови 
внесення даних про дітей до посвідки на постійне або 
тимчасове проживання їх батьків. 
У разі реєстрації місця проживання батьків за  
різними адресами місце проживання дитини, яка не 
досягла 14 років, реєструється разом з одним із батьків за 
письмовою згодою другого з батьків у присутності  особи, 
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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). 
Батьки або інші законні представники зобов’язані 
зареєструвати місце проживання новонародженої 
дитини протягом трьох місяців з дня реєстрації її 
народження. 

3. 
Платність(безоплатність) 
надання адміністративної  

послуги 

У розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати.  
У разі звернення з порушенням строку реєстрації - у 
розмірі  0,0255 розміру мінімальної заробітної плати: 
- понад 30 календарних днів після зняття з реєстрації місця 
проживання та прибуття до нового місця проживання; 
- при реєстрації вперше - понад три місяці з дня реєстрації 
народження дитини. 

4. 
Строк надання  

адміністративної послуги  
Не пізніше наступного робочого дня 

5. 

Перелік підстав для 
відмови у наданні 
адміністративної  

послуги 

1. Батьки дитини або представники не подали документи 
або інформацію, необхідних для реєстрації місця 
проживання. 
2. Подані документи є недійсними або у них міститься 
недостовірна інформація. 
Рішення про відмову в реєстрації місця проживання 
приймається шляхом зазначення у заяві про реєстрацію 
місця проживання підстав відмови. Зазначена заява 
повертається батькам дитини або її представникам. 

6. 
Результат надання  

адміністративної послуги 
Довідка про реєстрацію місця проживання 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. 
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9. Постанова КМУ від 02.03.2016р. № 207. 
10. Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921. 

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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