ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Жовкіської міської ради
від 12.08.2021 № 27
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-02
адміністративної послуги
«Зняття з реєстрації місця проживання особи»
Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Жовківської міської ради
(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)

1.

Назва суб’єкта надання
адміністративної
послуги, місце
знаходження, телефон,
веб-сайт, електронна
пошта, графік роботи

2.

Перелік документів
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги; порядок та
спосіб їх подання, а у
разі потреби –
інформація про умови
чи підстави отримання
адміністративної
послуги

Відділ «Центр надання адміністративних послуг»
Жовківської міської ради
Адреса: вул.Львівська, 40, м.Жовква, Львівського району
Львівської області, 80300
Тел.: +38 097-97-09-301
Веб-сайт: https://zhovkva-rada.gov.ua
Електронна пошта: cnapzhovkva@ukr.net
Графік роботи (час прийому):
Понеділок, вівторок, середа, четвер з 08.00год по 17.15год,
п’ятниця з 08.00год по 16.00год.
З 12.00год по 13.00год перерва на обід.
Субота, неділя – вихідні дні.
(Графік роботи тимчасовий на час тестового режиму)
1. Заява (форма встановленого зразка);
2. Паспорт громадянина України (для громадян України)
або Свідоцтво про народження (для громадян України, що
не досягли 16-річного віку);
Для інших осіб один з наступних документів:
- посвідка на постійне проживання,
- посвідка на тимчасове проживання,
- посвідчення біженця,
- посвідка особи, яка потребує додаткового захисту,
- посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
3. Квитанція про сплату адміністративного збору;
ДОДАТКОВО деяким категоріям осіб:
4. Військовий квиток або посвідчення про приписку
(для громадян, які підлягають взяттю на військовий
облік або перебувають на військовому обліку);
5. Довідка
про
реєстрацію
місця проживання
встановленого зразка (додатки 13 до Правил реєстрації
місця проживання):
- особи, документовані паспортом громадянина України у
формі картки
- особи, документовані свідоцтвом про народження, які
здійснювали реєстрацію або зняття з реєстрації
попереднього місця проживання з 04.04.2016.
У визначених законодавством випадках, зняття з
реєстрації місця проживання здійснюється на підставі:
- рішення суду, яке набрало законної сили, про позбавлення
права власності на житлове приміщення, про виселення, про
зняття з реєстрації місця проживання особи, про визначення
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);
- підстави для проживання бездомної особи 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).
Зняття з реєстрації місця проживання у зв’язку з
припиненням підстав для проживання бездомної особи у
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального
обслуговування та соціального захисту та припиненням
підстав на право користування житловим приміщенням
здійснюється за клопотанням уповноваженої особи
закладу/установи або за заявою/наймача житла або їх
представників.
Зняття з реєстрації місця проживання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких
встановлено опіку та піклування,
здійснюється за
погодженням з органами опіки та піклування.
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).
Зняття з реєстрації місця проживання особи за заявою
законного представника здійснюється за згодою інших
законних представників.
У разі реєстрації місця проживання батьків за різними
адресами зняття з реєстрації місця проживання дитини, яка
не досягла 14 років, разом з одним із батьків здійснюється 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

3.

Оплата

4.

Результат надання
послуги

5.
6.

Строк надання послуги
Спосіб отримання
відповіді (результату)
Акти законодавства
щодо надання послуги

7.

відповідним рішенням суду або рішенням органу опіки та
піклування).
Адміністративний збір: 0,0085 розміру мінімальної
заробітної плати з її розрахунку (станом на грудень 2016
року) у розмірі 1600грн (13,60грн)
БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ:
Р/рахунок – UA698999980334179879010013871
Код ЄДРПОУ – 38008294
Одержувач – ГУК Львів (Жовківська ТГ)
Код платежу – 22012500
Призначення платежу – адміністративний збір за зняття
з реєстрації місця проживання.
Відомча ознака «10» (Міграційна служба)
Банк – Казначейство України (ЕАП)
Прізвище, ім’я, по батькові ПЛАТНИКА (отримувача
адміністративної послуги)
1. Внесення відомостей про зняття з реєстрації місця
проживання до документа, що посвідчує особу (згідно
п.2. переліку документів).
2. Додатково - Довідка про зняття з реєстрації місця
проживання – у разі зняття з реєстрації місця
проживання особи віком до 16 років або особи,
документованої паспортом громадянина України зразка
2015 року (у формі картки).
В день звернення
Особисто, в тому числі через представника за довіреністю (з
посвідченням особи).
1. Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні» (ст. 3, 6, 61, 111);
2. Закон України «Про військовий обов'язок і військову
службу» (ст.38);
3. Житловий кодекс України (ст. 65);
4. Сімейний кодекс України (ст. 160, 161);
5. Постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016
№207 «Про затвердження Правил реєстрації місця
проживання та порядку передачі органами реєстрації
інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру».
6. Постанова КМУ від 07.12.2016 № 921 «Про
затвердження Порядку організації та ведення
військового
обліку
призовників
та
військовозобов’язаних».

