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                                       1. Органи, які здійснюють реєстрацію місця проживання 

Разом з радісною появою на світ дитини, батьки стикаються з питаннями, 

пов’язаними з оформленням документів на новонароджену дитину. Одне з них – 

реєстрація місця проживання дитини.  

Реєстрація місця проживання здійснюється відповідно до Закону України 

"Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні" та 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207 "Про затвердження Правил 

реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації 

до Єдиного державного демографічного реєстру". 

Для реєстрації  місця проживання новонародженої дитини за місцем 

проживання батьків/одного з батьків або законного представника необхідно 

звернутися до органу реєстрації (у тому числі через центр надання 

адміністративних послуг) з урахуванням вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги». За бажанням батьків чи одного з них або інших 

законних представників документи для реєстрації місця проживання 

новонародженої дитини можуть бути подані також через відділи державної 

реєстрації актів цивільного стану або працівників, що проводять державну 

реєстрацію народження дітей  при пологових або акушерсько-гінекологічних 

відділеннях, місцевих медичних закладах де приймаються пологи, під час 

проведення державної реєстрації народження дитини.  

 

Орган реєстрації місця                                                                        відділ ДРАЦС                                                                                                                                                                                                                                  

проживання                                                                                               пологовий будинок 
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2. Місце, строки та документи, які подаються для  реєстрації місця  

                        проживання новонародженої дитини 

Батьки або інші законні представники зобов'язані зареєструвати місце 

проживання новонародженої дитини протягом трьох місяців з дня державної 

реєстрації її народження. Реєстрація місця проживання дитини проводиться за 

місцем проживання її батьків/одного з батьків або ж законних представників. 

У разі реєстрації місця проживання батьків за різними адресами, місце 

проживання дитини реєструється за місцем проживання одного з 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). Реєстрація місця 

проживання особи за заявою законного представника здійснюється за згодою 

інших законних представників. 

Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини до відділів 

ДРАЦС подаються наступні документи: 

- заява про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини за формою 

згідно з додатком 7 Порядку реєстрації місця проживання, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207; 

- паспорти батьків; 

- свідоцтво про народження дитини; 

- квитанція про сплату адміністративного збору (розмір адміністративного 

збору складає 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати, станом на 01 

листопада 2016 року - 12,33 грн., станом на 01 грудня  2016 року – 13,60 грн. 

(реквізити  рахунків можна отримати у відповідному органі реєстрації місця 

проживання); 

- копію витягу про державну реєстрацію народження із зазначенням 

відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного 

кодексу України  (у разі подання документів для реєстрації місця проживання 

дітей одинокими матерями);  

- 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 законним представником дитини – батьками 

(усиновлювачами). 



 4 

У разі якщо місце проживання  малолітньої дитини реєструється у 

будинку індивідуальної житлової забудови, проставляння штампу реєстрації 

місця проживання у будинковій книзі може бути здійснено органом реєстрації 

одночасно із видачею довідки про реєстрацію місця проживання під час її 

отримання в органі реєстрації, або шляхом звернення до органу реєстрації після 

отримання довідки про реєстрацію місця проживання у відділі ДРАЦС.  

При поданні документів, необхідних для реєстрації місця проживання 

новонародженої дитини, через відділи державної реєстрації актів цивільного 

стану уповноважений працівник перевіряє належність документа, що посвідчує 

особу батьків (усиновлювачів) або інших законних представників дитини, та 

документа, що підтверджує повноваження особи як законного представника, 

особі, яка його надала, їх дійсність, правильність заповнення заяви про реєстрацію 

місця проживання, наявність документів, необхідних для реєстрації місця 

проживання дитини.   

Після перевірки всіх необхідних документів поданих для реєстрації місця 

проживання новонародженої дитини відповідальна особа відділу ДРАЦС  в заяві 

про реєстрацію місця проживання дитини у відповідній графі  проставляє свій 

підпис, прізвище, ініціали, дату прийняття заяви та печатку відділу 

реєстрації актів цивільного стану. Після прийняття заяви про реєстрацію місця 

проживання малолітньої дитини працівник відділу ДРАЦС повинен зареєструвати 

подану заяву у відповідному журналі (зразок журналу додається). 

 Відповідно до пункту 20 Правил реєстрації місця проживання, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України  від 02 березня 2016 року 

№ 207, подані до відділів ДРАЦС документи для реєстрації місця проживання 

новонародженої дитини не рідше одного разу на місяць передаються до 

відповідного органу реєстрації. 

Для забезпечення своєчасної реєстрації місця проживання новонародженої 

дитини відділам державної реєстрації актів цивільного стану рекомендується 

щотижня передавати до органів реєстрації документи подані  до відділів ДРАЦС 

для реєстрації місця проживання новонародженої дитини. Передача поданих 

документів для проведення реєстрації місця проживання новонародженої 

дитини до органів реєстрації здійснюється за розносною книгою для місцевої 

кореспонденції, які ведуться у відділах ДРАЦС. 

Якщо документи надані для реєстрації місця проживання новонародженої 

дитини подавалися до відділів державної реєстрації актів цивільного стану, 

оформлена органом реєстрації, довідка по реєстрацію місця проживання 

новонародженої дитини  повертається  до відповідного відділу ДРАЦС або за 
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бажанням того з батьків (представників), хто подавав заяву, 

довідка про реєстрацію місця проживання може бути видана у відповідному 

органі реєстрації, центрі надання адміністративних послуг, надіслана 

рекомендованим листом поштою про що робиться відповідна відмітка батьками 

або представниками в заяві про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини. 

 

 

Відділ взаємодії з суб’єктами державної 

реєстрації та підвищення кваліфікації 

державних реєстраторів Управління  

державної реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській області  
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Додаток 1 

 

Журнал обліку заяв  

про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини 
 

№ 

п/п 

Дата 

надходження 

заяви 

Прізвище, ім’я, по 

батькові заявника 

Місце 

проживання 

 

Відмітка про 

отримання 

довідки     
(підпис заявника) 
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                                                                             Додаток 7 до Правил  

Органу реєстрації  
(найменування органу реєстрації) 

 
Петрова Наталія Петрівна  

(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), 

11.11.1990, м. Чернігів, Україна 
дата і місце народження, громадянство/підданство) 

м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20а, кв. 11 
(місце реєстрації)  

 

ЗАЯВА 

про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини 

 

Прошу  зареєструвати   місце  проживання малолітньої дитини 

прізвище Петрова 

ім’я Марія 

по батькові Вікторівна 

дата і місце народження 23.11.2016, м. Чернігів 

громадянство/підданство Україна 

за адресою м. Чернігів, вул. Рокоссовського, 20а, кв. 11 

 (адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної 

 
установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,  

 
за якою реєструється місце проживання) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

 

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років)  

І-ЕЛ 123456  23.11.2016 Чернігівський міський відділ ДРАЦС ГТУЮ  

                    (серія, номер, дата видачі, найменування органу,  

у Чернігівській області  
який його видав) 

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

Паспорт НМ 123456 24.01.2007 Деснянським ВМ УМВС України  
                  (вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,  

в Чернігівській обл. 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*) 

 
 

24  листопада 20 16 р. Підпис 
      (підпис) 

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору. 

Довідку про реєстрацію місця проживання видати (необхідне підкреслити): 

Відділ ДРАЦС, орган реєстрації, надіслати поштою на 

адресу:___________________________________________________________________   

                                                                     (зазначити адресу)                                               
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Підстава для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що 

підтверджують (необхідне заповнити) 

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації 

малолітньої дитини не за адресою батьків/законних представників)  

 
(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі, 

 
найменування органу, який його видав) 

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, закладі 

соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі реєстрації за адресою 

відповідної установи/закладу)  

 
(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій   

 

соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту) 

Я,  Батько, Петров Віктор Степанович 
 (прізвище, ім’я та по батькові) 

який є законним представником Петрової Марії Вікторівни 

 (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

даю згоду на реєстрацію місця її проживання (за наявності в особи двох або більше законних 

представників реєстрація місця проживання здійснюється за згодою інших законних 

представників).    24.11.2016                 Підпис 
 

 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

 
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 

МП     20  р. 

 

У реєстрації місця проживання відмовлено     20  р. 

 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та 

 

ініціали працівника, що прийняв рішення) 

 

(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання) 

 

Місце проживання зареєстровано       20  р. 

 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали  

 

працівника, що здійснив реєстрацію) 

 

__________ 

*Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина України для виїзду за 

кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 
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Додаток 7 до Правил  

Органу реєстрації  
(найменування органу реєстрації) 

 

 
(прізвище, ім’я та по батькові особи (представника), 

 
дата і місце народження, громадянство/підданство) 

 
(місце реєстрації)  

 

ЗАЯВА 

про реєстрацію місця проживання малолітньої дитини 

 

Прошу  зареєструвати   місце  проживання малолітньої дитини 

прізвище  

ім’я  

по батькові  

дата і місце народження  

громадянство/підданство  

за адресою  
 (адреса житла або адреса (місцезнаходження) спеціалізованої соціальної 

 
установи, закладу соціального обслуговування та соціального захисту або військової частини,  

 
за якою реєструється місце проживання) 

Унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі* 

 

Свідоцтво про народження (подається при реєстрації місця проживання дітей до 16 років)  

  
                    (серія, номер, дата видачі, найменування органу,  

  
який його видав) 

Документ, що посвідчує особу законного представника/представника за довіреністю 

  
                  (вид, серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав,  

 
унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі*) 

 
 

   20  р.  
      (підпис) 

До заяви додаю: квитанцію про сплату адміністративного збору. 

Довідку про реєстрацію місця проживання видати (необхідне підкреслити): 
Відділ ДРАЦС, орган реєстрації, надіслати поштою на адресу: 

_________________________________________________________ (зазначити адресу) 
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Підстава для реєстрації місця проживання малолітньої дитини — документи, що 

підтверджують (необхідне заповнити) 

1. Право на проживання в житлі (зазначені документи подаються в разі реєстрації 

малолітньої дитини не за адресою батьків/законних представників)  

 
(вид документа, що посвідчує особу, серія, номер, дата видачі, 

 
найменування органу, який його видав) 

2. Перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній установі, 

закладі соціального обслуговування та соціального захисту (заповнюється у разі 

реєстрації за адресою відповідної установи/закладу)  

 
(реквізити документів, що підтверджують право на перебування у спеціалізованій   

 
соціальній установі, закладі соціального обслуговування та соціального захисту) 

Я,   
 (прізвище, ім’я та по батькові) 

який є законним представником  
 (прізвище, ім’я та по батькові особи) 

даю згоду на реєстрацію місця її проживання (за наявності в особи двох або 

більше законних представників реєстрація місця проживання здійснюється за 

згодою інших законних представників).     
 

 

Службові відмітки 

Заяву прийняв, наявність та правильність необхідних документів перевірив 

 
(посада, підпис, прізвище та ініціали особи, що прийняла документи) 

 

МП     20  р. 

 

У реєстрації місця проживання відмовлено     20  р. 

 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та 

 
ініціали працівника, що прийняв рішення) 

 
(зазначаються підстави, визначені пунктом 11 Правил реєстрації місця проживання) 

 

Місце проживання зареєстровано       20  р. 

 
(найменування органу реєстрації, посада, підпис, прізвище та ініціали  

 
працівника, що здійснив реєстрацію) 

 

*Для осіб, яким оформлено паспорт громадянина України чи паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон засобами Єдиного державного демографічного реєстру. 
 


