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Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання осіб в Україні

 
Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання здійснюється виконавчим органом

сільської,  селищної  або  міської  ради,  сільським  головою  на  території  відповідної
адміністративно-територіальної  одиниці,  на  яку  поширюються  повноваження  відповідної
сільської,  селищної  або  міської  ради.  З  4  квітня  2016  року  повноваження  з  реєстрації
(прописки)  та  зняття  з  реєстрації  місця  проживання  (виписки)  перейшли  до  органів
місцевого самоврядування і Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).

      Протягом 30 календарних днів після зняття
з реєстрації місця проживання та прибуття до
нового  місця  проживання,  громадянин
України,  а  також  іноземець  чи  особа  без
громадянства,  які  постійно  або  тимчасово
проживають  в  Україні,  зобов’язані
зареєструвати своє місце проживання.

Реєстрація  місця  проживання  за  заявою
особи  може  бути  здійснена  одночасно  із
зняттям  з  попереднього  місця  проживання.

Реєстрація місця проживання або зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється в
день подання особою або її представником документів. 

Варто  звернути  увагу  на  те,  що  батьки  зобов’язані  зареєструвати  місце  проживання
новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.

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.

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.

У випадку  коли  під  час  здійснення  реєстрації/зняття  з  реєстрації  місця  проживання
допущено   помилку  у  відомостях  про  особу,  орган  реєстрації  зобов’язаний  на  підставі
поданих  особою  або  її  представником  достовірних  відомостей  у  день  звернення  внести
необхідні зміни до документів, до яких вносяться відомості про місце проживання, реєстру



відповідної  територіальної  громади  та  надіслати  інформацію  до  відомчої  інформаційної
системи ДМС з подальшою передачею інформації до Реєстру.

Підставами для відмови у проведенні реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання,
є:
 особа не подала необхідних документів або інформації;
 у  поданих  документах  містяться  недостовірні  відомості  або  подані  документи  є

недійсними;
 звернулася особа, яка не досягла 14 років.

Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється за клопотанням уповноваженої
особи  спеціалізованої  соціальної  установи,  закладу  соціального  обслуговування  та
соціального захисту або за заявою власника/наймача житла або їх представників.

Зняття з реєстрації місця проживання особи здійснюється на підставі:
 заяви особи або її представника;
 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;

 свідоцтва про смерть;
 повідомлення територіального органу або підрозділу ДМС із зазначенням відповідних

реквізитів паспорта померлої особи або документа про смерть, виданого компетентним
органом іноземної держави, легалізованого в установленому порядку;

 інших документів, які свідчать про припинення:
 підстав  для  перебування  на  території  України  іноземців  та  осіб  без

громадянства  (інформація  територіального  органу  ДМС  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 перебування бездомної особи на обліку/для отримання бездомною
особою соціальних послуг 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).


