
Інформаційна картка
адміністративної послуги

01-02. Реєстрація місця проживання дитини до чотирнадцяти років
(назва адміністративної послуги)

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гребінківської міської ради.
Відділ ведення реєстру територіальної громади та реєстрації місця проживання громадян

виконавчого комітету Гребінківської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про Центр надання адміністративних послуг

1. Місцезнаходження Адреса :Полтавська область, Гребінківський район,
м.Гребінка, вул.Ярослава Мудрого,35

2. Інформація щодо графіку прийому 
відділу надання адміністративних послуг 

Графік роботи:
Понеділок, вівторок з 9.00 год - до 16.00 год.
Середа, п’ятниця з 8.00 - до 15.00 год.
Четвер з 9.00 - до 20.00 год.
Субота з 9.00 – до 13.00 год.
Неділя – вихідний.
Без обідньої перерви.

3. Телефон/факс (довідки), адреса 
електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 
надання адміністративної послуги 

Тел.: 92578
Веб-сайт:http://www.hrebinka.org.ua/
Електронна пошта:13956272@mail.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір 

місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-IV;Закон 
України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» від 22 вересня 2011 року N 3773-VI;
Закон України «Про імміграцію» від 7 червня 2001 року N 
2491-III;Закон України «Про біженців та осіб, які потребують 
додаткового або тимчасового захисту» від 8 липня 2011 року 
№ 3671-VІ.
Закон України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб» від 20 жовтня 2014 року № 1706- VІІ., 
Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо розширення повноважень органів 
місцевого самоврядування та оптимізації надання 
адміністративних послуг» від 10.12.2015р №888-VIII

5. Акти Кабінету Міністрів України Декрет Кабінету Міністрів України «Про державне мито»  від 
21.01.1993 № 7-93
Постанова Кабінету Міністрів України №207 від 
2.03.2016р «Про затвердження Правил реєстрації місця 
проживання  та Порядку передачі органами реєстрації 
інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру»

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Сімейний  кодекс  України,  Цивільний  кодекс  України,
Житловий кодекс Української РСР, кодекс України про
адміністративні правопорушення

7.        Акти місцевих органів виконавчої 
влади/ органів місцевого самоврядування

Рішення сесії міської ради №128 від 29.02.2016р

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги

Заява особи або її законного представника. За бажанням 
батьків чи одного з них документи, передбачені у п. 9 
цієї картки для реєстрації місця проживання дитини, 
можуть бути подані органам державної реєстрації актів 
цивільного стану під час проведення державної 
реєстрації народження дитини. Реєстрація місця 
проживання новонародженої дитини може 
здійснюватися також на підставі направлених органами 
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соціального захисту населення даних, що зазначив 
законний представник, з яким постійно проживає 
дитина, у заяві про призначення допомоги при 
народженні дитини.

9. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання адміністративної
послуги, а також вимоги до них

- Заява про реєстрацію місця проживання;
- Паспорт громадянина України, 
тимчасове посвідчення громадянина України, довідка 
про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, 
посвідка на тимчасове проживання, посвідчення 
біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового 
захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий 
захист, свідоцтво про народження дитини або свідоцтво 
про належність до громадянства України, військовий 
квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які 
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають 
на військовому обліку);
- Документи, що підтверджують право на проживання в 
житлі, перебування або взяття на облік у спеціалізованій
установі, закладі соціального обслуговування та 
соціального захисту, проходження служби у військовій 
частині, адреса яких зазначається під час реєстрації. 

10. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Одержувач  адміністративної  послуги  подає  документи
до відділу адміністративних послуг через представника

11. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Адміністративна послуга платна

У разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на 
підставі яких стягується плата

Закон України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо розширення 
повноважень органів місцевого самоврядування та 
оптимізації надання адміністративних послуг» від 
10.12.2015р №888-VIII

11.2. Розмір та порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну 
адміністративну послугу

Адміністративний  збір  –  0,0085  розміру  мінімальної
заробітної  плати,  -  у  разі  звернення  особи  протягом
тридцяти  календарних  днів  після  зняття  з  реєстрації
місця  проживання  та  прибуття  до  нового  місця
проживання.
Адміністративний  збір  –  0,0255  розміру  мінімальної
заробітної плати, - у разі звернення особи з порушенням
встановленого строку.

11.3. Реквізити для внесення плати
12. Строк надання адміністративної 
послуги

Адміністративна послуга здійснюється в день подання 
особою документів

13. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

Відсутність необхідних документів для реєстрації місця
проживання

14. Результат надання адміністративної 
послуги

Документ з відповідною відміткою про реєстрацію місця
проживання дитини до 14 років 

15. Способи отримання відповіді 
(результату)

Особисто або через представника

16. Примітка
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