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1. РОЗМЕЖУВАННЯ ТЕРМІНІВ “ПРОПИСКА” ТА “РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ” 

Прописка — радянська система контролю та керування міграцією 
громадян-мешканців, що склалася ще в Російській імперії. Система 
прописки продовжила та розвинула жорстку феодальну прив'язку 
населення до певних територій у державі. 
Реєстрація місця проживання — внесення  інформації до реєстру 
територіальної громади,   документів,  до  яких  вносяться  відомості  
про  місце проживання/перебування  особи,  із  зазначенням адреси 
житла/місця перебування  із подальшим  внесенням  відповідної  
інформації  до Єдиного   державного   демографічного   реєстру   в  
установленому Кабінетом  Міністрів України порядку.



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА (1)

Закони України:
“Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в 
Україні” від 11.12.2003 №1382-IV із змінами.
“Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 
підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її 
спеціальний статус” від 20.11.2012 р. № 5492-VI.
“Про місцеве самоврядування в Україні” від 21.05.1997 №280/97.
“Про військовий обов'язок і військову службу” від  25.03.1992 №2232-
ХІ.

Кодекси України: Житловий, Цивільний, Сімейний, КУпАП.



2. НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА (2)

Підзаконні нормативно-правові акти України:
Постанова ВРУ від 26.06.1992 № 2503-XII “Про затвердження 
положень про паспорт громадянина України та про паспорт 
громадянина України для виїзду за кордон“.
Постанова КМУ від 02.03.2016 №207 “Про затвердження Правил 
реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами 
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного 
реєстру”.
Постанова КМУ від 07.12.2016 №921 “Про затвердження Порядку 
організації та ведення військового обліку призовників і 
військовозобов’язаних”.
Наказ Мінрегіону України від 27.04.2015 №84 “Про затвердження 
Положення про гуртожитки”.



3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ (1)

Місце проживання — житло,   розташоване   на  території адміністративно-
територіальної  одиниці, в якому особа проживає, а також   спеціалізовані  соціальні  
установи,  заклади  соціального обслуговування  та соціального захисту, військові 
частини.
Місце перебування — адміністративно-територіальна одиниця, на території якої особа 
проживає строком менше шести місяців на рік.
Житло — це житловий будинок чи житлове приміщення, які призначені для постійного  
чи тимчасового проживання людей, а також ті їх складові частини, які 
використовуються для відпочинку, зберігання майна або задоволення інших потреб 
людини.
Орган реєстрації - виконавчий орган сільської, селищної або міської  ради,  сільський 
голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий   орган   сільської  ради  не  
утворено),  що  здійснює реєстрацію,   зняття   з  реєстрації  місця  проживання  особи  
на території  відповідної  адміністративно-територіальної одиниці, на яку  
поширюються  повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради.



3. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ (2)

Реєстрація/Зняття з реєстрації  — внесення  інформації до реєстру 
територіальної громади, документів, до  яких  вносяться  відомості  
про  місце проживання/перебування особи,  із  зазначенням адреси 
житла/місця перебування (про зняття з реєстрації місця проживання) 
із  подальшим  внесенням  відповідної  інформації  до Єдиного   
державного   демографічного  реєстру   в  установленому Кабінетом  
Міністрів України порядку.

Реєстр територіальної громади — база даних, призначена для 
зберігання,   обробки,   використання   визначеної   цим   Законом 
інформації,  що  створюється,  ведеться та адмініструється органом 
реєстрації   для   обліку   осіб,   які  проживають  на  території 
відповідної  адміністративно-територіальної  одиниці.



4. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ТА ПЕРЕБУВАННЯ

Документи до яких вносяться відомості про місце проживання:
•паспорт  громадянина України,
•тимчасове посвідчення громадянина України, 
•посвідка  на  постійне проживання,
•посвідка на тимчасове проживання, 
•посвідчення  біженця, 
•посвідчення особи, яка потребує додаткового  захисту,  
•посвідчення  особи,  якій надано тимчасовий захист.

Документи до яких вносяться відомості про місце перебування:
•довідка про звернення за захистом в Україні.



ПОРЯДОК ПОДАННЯ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ

Документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання/перебування особи подаються до органу реєстрації 
через:
•центр надання адміністративних послуг,
•відповідну посадову особу виконавців послуг з управління 
(утримання) багатоквартирного будинку (гуртожитку), об’єднання 
співвласників багатоквартирного будинку, житлово-будівельного 
кооперативу, управителя багатоквартирного будинку;

а також через:
•органи державної реєстрації актів цивільного стану;
•органи соціального захисту населення.



СТРОК ЗВЕРНЕННЯ ЗА РЕЄСТРАЦІЄЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

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

Батьки або інші законні представники зобов’язані зареєструвати місце 
проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня 
державної реєстрації її народження.

Реєстрація місця проживання особи здійснюється в день подання 
особою документів.



ДОКУМЕНТИ, В ЯКІ ВНОСИТЬСЯ ІНФОРМАЦІЯ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ

Відомості про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання 
вносяться до паспорта громадянина України:
•у вигляді книжечки (зразка 1993 року) - шляхом проставлення в 
ньому штампа реєстрації місця проживання особи або штампа зняття 
з реєстрації місця проживання особи;
•у формі картки (зразка 2015 року) - шляхом внесення інформації до 
безконтактного електронного носія, який імплантовано у такий 
паспорт, у разі наявності робочих станцій та підключення органу 
реєстрації до Єдиного державного демографічного реєстру. 
У разі не підключення органу реєстрації до Реєстру особі видається 
довідка про реєстрацію або зняття з реєстрації місця проживання.



ВИБІР АДРЕСИ ТА ПРЕДСТАВНИЦТВО

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.

У разі якщо 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 (далі - представник).



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
ПОВНОЛІТНІХ ОСІБ. ОБОВ`ЯЗКОВІ

Для реєстрації місця проживання громадянин повинен подати:
•заяву встановленого зразка;
•документ до якого вносяться відомості про місце проживання;
•витяг з ЄДДР про реєстрацію місця проживання (до картки);
•квитанцію про сплату адміністративного збору;
•документи, що підтверджують право на проживання в житлі;
•заяву про зняття з реєстрації місця проживання (у разі здійснення 
реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з реєстрації 
попереднього місця проживання);
•документ, що посвідчує особу представника;
•документ, що підтверджує повноваження особи як представника.



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
ПОВНОЛІТНІХ ОСІБ. ДЛЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ

Для реєстрації місця проживання:
•військовозобов'язаних осіб додатково подається – військовий квиток 
або посвідчення про приписку;
•осіб, які перебувають на обліку 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, копія посвідчення про взяття на облік 
бездомної особи;
•для військовослужбовців – довідка про проходження служби у 
військовій частині, видана командиром військової частини.



ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ (1)

На підставі  рішення  про надання жилого приміщення в будинку 
державного або громадського  житлового  фонду  виконавчий  
комітет районної,  міської,  районної  в місті,  селищної, сільської Ради 
народних  депутатів  видає  громадянинові ордер, який є єдиною 
підставою для вселення в надане жиле приміщення
Ордер може бути видано лише на вільне жиле приміщення (ст.58 
ЖКУ). 
Ордер на житлове приміщення дійсний протягом 30 днів.



ОРДЕР НА ЖИЛЕ ПРИМІЩЕННЯ (2)

Відповідно до виданого ордера в передбачене в ньому житлове 
приміщення вселяються як громадянин, що одержав ордер, так і 
члени його сім'ї, зазначені в ордері. 
При вселенні в надане жиле приміщення громадянин здає ордер у 
житлово-експлуатаційну організацію, а за її відсутності - відповідному 
підприємству, установі, організації (пункт 72 Правил квартирного 
обліку).
Ордер зберігається як документ суворої звітності. Одночасно 
подаються паспорти усіх членів сім'ї, включених до ордера, з 
відміткою про зняття з реєстрації з попереднього місця проживання 
та укладається договір найму житлового приміщення.



ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ (1)

Користування жилим   приміщенням   у  будинках  державного і 
громадського житлового фонду здійснюється відповідно  до  договору 
найму жилого приміщення. 
Договір найму  жилого  приміщення  в  будинках  державного і 
громадського житлового фонду  укладається  в  письмовій формі на 
підставі ордера   на   жиле   приміщення   між   наймодавцем та 
житлово-експлуатаційною  організацією  (а  в разі її відсутності -
відповідним підприємством,  установою,  організацією) і наймачем та 
громадянином, на ім'я якого видано ордер. 



ДОГОВІР НАЙМУ ЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ (2)

•Наймач вправі  в  установленому  порядку  за письмовою згодою всіх 
членів сім'ї,  які проживають разом з ним,  вселити в займане ним 
жиле приміщення  свою дружину,  дітей, батьків, а також інших осіб.  
•На вселення до батьків їх  неповнолітніх  дітей  зазначеної згоди не 
потрібно (ст.65 ЖКУ).
•Наймач жилого  приміщення вправі за згодою членів сім'ї,  які 
проживають разом з ним,  і за згодою наймодавця здавати в 
піднайом жиле  приміщення (ст.91 ЖКУ).



5. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В ОБ`ЄКТАХ З НЕЗАВЕРШЕНИМ 
БУДІВНИЦТВОМ 

Чинне законодавство визначає перелік документів, які особа подає 
для реєстрації місця проживання, зокрема документи, що 
підтверджують право на проживання в житлі:
•ордер,
•свідоцтво про право власності,
•договір найму (піднайму, оренди),
•рішення суду тощо.
Оскільки власністю є об'єкти, здані в експлуатацію (ордери теж 
видаються тільки на завершені будівництвом об'єкти) реєстрація 
місця проживання можлива лише після завершення будівництва і 
прийняття будинку в експлуатацію.



6. РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ В ГУРТОЖИТКАХ

Гуртожиток — це спеціально споруджений або переобладнаний жилий 
будинок, який використовується для проживання робітників, службовців, 
студентів, учнів, а також інших громадян у період роботи або навчання.
Види гуртожитків:
•для проживання окремих осіб (жилі приміщення перебувають у 
користуванні кількох осіб, які не перебувають між собою в сімейних 
відносинах);
•для проживання сімей (жилі приміщення, що складаються з однієї чи 
кількох кімнат, перебувають у відособленому користуванні однієї сім’ї).
Реєстрація місця проживання в гуртожитках здійснюється відповідно до 
Правил реєстрації місця проживання (Постанова КМУ №207 із 
урахуванням Положення про гуртожитки (Наказ Мінрегіону №84)



7. ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 
ВІЙСЬКОВОЗОБОВ'ЯЗАНИХ ОСІБ

Органи виконавчої влади, що здійснюють реєстрацію місця 
проживання чи перебування осіб, виконавчі органи сільських, 
селищних, міських рад зобов'язані здійснювати реєстрацію за місцем 
проживання або перебування чи зняття з реєстрації призовників, 
військовозобов'язаних та резервістів лише в разі наявності в їхніх 
військово-облікових документах позначок військових комісаріатів 
відповідно про зняття з військового обліку та про перебування на 
військовому обліку за місцем проживання.



8. ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ. 
НОВОНАРОДЖЕНІ (1)

Батьки  або  інші законні представники    зобов’язані    зареєструвати    
місце   проживання новонародженої  дитини  протягом  трьох  місяців  
з  дня державної реєстрації   її  народження. 
Документи для здійснення реєстрації/зняття з реєстрації місця 
проживання можуть бути подані:
•до центру надання адміністративних послуг;
•через органи державної реєстрації актів цивільного стану під час 
проведення державної реєстрації народження дитини;
•через органи соціального захисту населення на підставі даних, що 
зазначив законний представник, з яким постійно проживає дитина, у 
заяві про призначення допомоги при народженні дитини.



ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ. 
НЕГРОМАДЯНИ (2)

•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 та копії 
свідоцтва про народження. 
•Документи, видані компетентними органами іноземних держав, 
підлягають легалізації в установленому порядку, якщо інше не 
передбачено міжнародними договорами.
•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  або на 
підставі засвідченої в установленому порядку письмової згоди 
другого з батьків.



ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ ДО 14 РОКІВ

Якщо батьки дитини зареєстровані за однією адресою достатньо 
присутності одного з них, якому необхідно мати наступні документи:
•паспорти обох батьків;
•свідоцтво про народження дитини;
•будинкову книгу (при реєстрації місця проживання у приватному 
житлі);
•квитанцію про сплату адміністративного збору;
•довідку про реєстрацію попереднього місця проживання.
Якщо батьки дитини зареєстровані за різними адресами, необхідна 
особиста присутність обох батьків для надання письмової згоди на 
реєстрацію, або засвідчена в установленому порядку письмова згода 
(нотаріально засвідчена).



ОСОБЛИВОСТІ РЕЄСТРАЦІЇ  МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ 14-18 РОКІВ

Особа, яка досягла 14-річного віку подає заяву на реєстрацію місця 
проживання особисто. До заяви додаються наступні документи:
•свідоцтво про народження (до 16 років);
•документ, до якого вносяться відомості про місце проживання (після 16 
років);
•витяг з ЄДДР (довідку), якщо паспорт у формі картки;
•квитанцію про сплату адміністративного збору;
•документи, що підтверджують право особи на проживання в житлі. У разі 
відсутності зазначених документів, реєстрація здійснюється за згодою 
власника/співвласників житла, наймача та членів його сім'ї.
•довідка про реєстрацію попереднього місця проживання (для осіб до 16 
років, якщо попереднє місце проживання було зареєстроване до 4 квітня 
2016 року).



9. ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ. ПІДСТАВИ

Зняття з реєстрації місця проживання 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.



ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ. ІНШІ ПІДСТАВИ

Зняття з реєстрації відбувається також на підставі інших документів, 
які свідчать про припинення:
•підстав для перебування на території України іноземців та осіб без 
громадянства;
•підстав для проживання бездомної особи у спеціалізованій 
соціальній установі, закладі 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), відчуження житла та інших 
визначених законодавством документів.



ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ 
ОСІБ

•Зняття з реєстрації місця проживання бездомної особи у 
спеціалізованій соціальній установі, закладі соціального 
обслуговування та соціального захисту, 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 дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно яких 
встановлено опіку та піклування, здійснюється за погодженням з 
органами опіки та піклування.



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ

Для зняття з реєстрації місця проживання особа подає:
•заяву;
•документ до якого вносяться відомості про зняття з реєстрації місця 
проживання. Якщо дитина не досягла 16 років, подається свідоцтво 
про народження;
•витяг з ЄДДР (довідку) про реєстрацію місця проживання (у разі 
подання паспорта у формі пластикової ID-картки);
•квитанцію про сплату адміністративного збору;
•документ, що посвідчує особу представника;
•документ, що підтверджує повноваження особи як представника.



ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ПОДАЮТЬСЯ ДЛЯ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 
ПРОЖИВАННЯ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ
Для зняття з реєстрації місця проживання:
•військовозобов`язаних осіб додатково подається – військовий квиток або 
посвідчення про приписку;
•осіб, у зв`язку із вибуттям на постійне місце проживання за межі України –
довідка органу ДМС;  
•дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб, стосовно 
яких встановлено опіку та піклування – погодження органу опіки та 
піклування;
•дітей до 14 років – письмова згода другого з батьків у присутності особи, 
яка приймає заяву, або засвідчена в установленому порядку письмова 
згоди другого з батьків (рішенням суду або рішенням органу опіки та 
піклування про визначення місця проживання дитини);
•дітей до 16 років, місце проживання яких було зареєстроване після 4 
квітня 2016 року – довідку про реєстрацію місця проживання.



10. АДМІНІСТРАТИВНИЙ ЗБІР

За реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання сплачується 
адміністративний збір:
•у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку 
- у розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
•у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом 
строку - у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
Розрахунок розміру адміністративного збору здійснюється не від 
розміру мінімальної заробітної плати, а від розрахункової величини 
1600грн.
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з 
попереднього місця проживання адміністративний збір стягується 
лише за одну адміністративну послугу та зараховується до місцевого 
бюджету за новим місцем проживання.



11.ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОВІДОК ПРО СКЛАД СІМ`Ї АБО 
ЗАРЕЄСТРОВАНИХ В ЖИТЛОВОМУ ПРИМІЩЕННІ/БУДИНКУ ОСІБ

Довідка заповнюється відповідним підприємством (організацією) або 
виконавчим органом сільської (селищної) ради за місцем реєстрації 
сім`ї (Наказ Міністерства праці та соціальної політики України від 
22.07.2003 №204 про  затвердження форми Декларації про доходи та 
майновий стан осіб, які звернулися за призначенням  усіх видів 
соціальної допомоги, та довідки про склад сім`ї або зареєстрованих у 
житловому приміщенні/будинку осіб.





ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

https://tsnap.ulead.org.ua/

https://tsnap.ulead.org.ua/

