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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Надання дозволу щодо перереєстрації місця проживання 

малолітньої дитини без згоди батька (матері) 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Коростенської міської ради 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

1 Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування 

суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

2 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

11500, Житомирська обл., м. Коростень,  

вул. Шевченка, буд. 5. 

3 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Понеділок, вівторок, четвер, п’ятниця –  

з 08-00 до 16-00;  

середа – з 08-00 до 20-00;  

субота – з 08-00 до 15-00. 

4 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та  

веб-сайт центру надання 

адміністративних послуг 

Тел./факс: (04142)50138;  

тел. (04142)50125; (04142)50126; (04142)50142; 

е-mail: cnap@korosten-rada.gov.ua; 

сайт: korosten-rada.gov.ua/permit-procedures/.  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України Сімейний кодекс України від 10.01.2002 року № 2947-III. 

6 Акти Кабінету 

Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини». 

7 Акти центральних 

органів виконавчої 

влади 

 

8 Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

9 Підстава для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява суб’єкта звернення. 

10 Вичерпний перелік 

документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Заява за формою наведеною у додатку до цієї 

інформаційної картки. 

Свідоцтво про народження, якщо дитина не досягла 16 

років.  

Реєстрація місця проживання дітей, які є іноземцями чи 

особами без громадянства, здійснюється за умови внесення 
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даних про дітей до посвідки на постійне або тимчасове 

проживання їх батьків та копії свідоцтва про народження. 

Документи, видані компетентними органами іноземних 

держав, підлягають легалізації в установленому порядку, 

якщо інше не передбачено міжнародними договорами. 

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 місця проживання особи здійснюється 

за згодою власника/співвласників житла, наймача та членів 

його сім’ї (зазначені документи або згода не вимагаються 

при реєстрації місця проживання неповнолітніх дітей за 

адресою реєстрації місця проживання батьків/одного з 

батьків або законного представника/представників); 

право на перебування або взяття на облік у 

спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 

обслуговування та соціального захисту особи: довідка про 

прийняття на обслуговування в спеціалізованій соціальній 

установі, закладі соціального обслуговування та соціального 

захисту особи за формою установленого зразка, копія 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи, форма 

якого затверджується Мінсоцполітики (для осіб, які 

перебувають на обліку у цих установах або закладах). 

У разі подання заяви представником особи, крім 

зазначених документів, додатково подаються: 

документ, що посвідчує особу представника; 

документ, що підтверджує повноваження особи як 

представника, крім випадків, коли заява подається 

законними представниками малолітньої дитини – батьками 

(усиновлювачами). 

Реєстрація місця проживання особи за заявою законного 

представника здійснюється за згодою інших законних 

представників. 

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, 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). 

У разі державної реєстрації народження дитини 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу 

України на реєстрацію місця проживання дитини додатково 

подається Витяг з Державного реєстру актів цивільного 

стану про народження із зазначенням відомостей про батька 

відповідно до частини першої статті 135 Сімейного кодексу 



 

України. 

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. 

Примітка: вищевказані документи подаються у 2-х 

екземплярах. 

11 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Пакет документів подається до Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради суб’єктом звернення особисто чи 

уповноваженим представником. 

Пакет документів подається до Центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету 

Коростенської міської ради суб’єктом звернення через 

засоби поштового зв’язку. 

12 Платність 

(безоплатність) 

надання 

адміністративної 

послуги 

Безоплатно. 

13 Строк надання 

адміністративної 

послуги 

Не більше 30 календарних днів з дня подання суб’єктом 

звернення заяви та документів, необхідних для отримання 

послуги. 

14 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Особа не подала документів або інформації, необхідних 

для реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання. 

Подані документи є недійсними або у них міститься 

недостовірна інформація. 

15 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Рішення виконавчого комітету Коростенської міської 

ради. 

16 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, через уповноваженого представника заявника 

(у разі наявності належним чином оформленої довіреності на 

отримання документів та документа, що посвідчує особу) в 

Центрі надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету Коростенської міської ради або через засоби 

поштового зв’язку. 

17 Примітка В залежності від конкретної ситуації та з метою захисту 

прав дитини перелік документів може бути розширений. 

18 Додатки Зразок заяви. 


