Типові питання, що виникають у сфері реєстрації місця проживання осіб
№
з/п

Питання

Відповідь

ЗАГАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ
Куди слід звертатися для
До одного з відділів реєстрації місця
того, щоб
проживання Управління ведення Реєстру
зареєструвати/зняти з
територіальної громади міста Харкова та
реєстрації місце
електронного урядування Департаменту
проживання?
реєстрації Харківської міської ради через
ЦНАП м. Харкова або його територіальні
підрозділи.
Який режим роботи ЦНАП Прийом суб'єктів звернення у Центрі
міста Харкова та його
надання адміністративних послуг
територіальних підрозділів? м.Харкова та Регіональному центрі
послуг:
понеділок, середа: 9:00 - 18:00, без
перерви;
вівторок, четвер: 9:00 - 20:00, без перерви;
п'ятниця: 9:00 - 16:45 без перерви;
субота: 8:00 - 15:00 без перерви (крім
прийому документів з проведення
реєстраційних дій щодо юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців);
вихідний: неділя

Які документи потрібні для
зняття з реєстрації?

Прийом суб'єктів звернення у
територіальних підрозділах ЦНАП
м.Харкова:
понеділок, вівторок, середа: четвер 9:00 18:00,
п'ятниця: 9:00 - 16:45 без перерви,
вихідні: субота, неділя
-заява про зняття з реєстрації місця
проживання відповідно додатку 6 до
Правил реєстрації місця проживання;
Документ, до якого вносяться відомості
про місце проживання:
1) паспорт громадянина України,
2) тимчасове посвідчення громадянина
України,
3)посвідка на постійне проживання,
4)посвідка на тимчасове проживання,
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посвідчення біженця, 5)посвідчення особи,
яка потребує додаткового захисту,
6)посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист.
Якщо зняття з реєстрації здійснює дитина,
яка не досягла 16 років, то подається
свідоцтво про народження;
- Квитанцію про сплату адміністративного
збору (за реєстрацію, зняття з реєстрації
місця проживання сплачується
адміністративний збір:
у разі звернення особи протягом протягом
30 днів з моменту зняття з реєстрації - в
розмірі 0,0085 розміру мінімальної
заробітної плати;
у разі звернення особи з порушенням
зазначеного терміну - в розмірі 0,0255
розміру мінімальної заробітної плати.
Військовий квиток або посвідчення про
приписку (для громадян, які підлягають
взяттю на військовий облік або
перебувають на військовому обліку).
Які документи потрібні для
того, щоб оформити
реєстрацію.

- Заява про реєстрацію місця проживання,
наведену відповідно додатку 6 до Правил
реєстрації місця проживання;
- Документ, до якого вносяться відомості
про місце проживання:
1) паспорт громадянина України,
2) тимчасове посвідчення громадянина
України,
3)посвідка на постійне проживання,
4)посвідка на тимчасове проживання,
посвідчення біженця, 5)посвідчення особи,
яка потребує додаткового захисту,
6)посвідчення особи, якій надано
тимчасовий захист.
Якщо реєструється дитина, яка не досягла
16 років, то подається свідоцтво про
народження;
- Квитанцію про сплату адміністративного
збору (за реєстрацію, зняття з реєстрації
місця проживання сплачується
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адміністративний збір:
у разі звернення особи протягом протягом
30 днів з моменту зняття з реєстрації - в
розмірі 0,0085 розміру мінімальної
заробітної плати;
у разі звернення особи з порушенням
зазначеного терміну - в розмірі 0,0255
розміру мінімальної заробітної плати.
У разі реєстрації місця проживання
одночасно зі зняттям з попереднього місця
проживання адміністративний збір
стягується тільки за одну адміністративну
послугу і зараховується до місцевого
бюджету за новим місцем проживання);
- Документи, що підтверджують право
особи на проживання в житлі.
1) документи на право власності,
2) рішення суду про надання права на
користування житловим приміщенням,
3) договір оренди або інші документи.
У разі якщо таких документів немає,
реєстрація може здійснюватися тільки за
згодою власника житла, співвласників
житла, наймача та членів його (в якому
вигляді має бути оформлена згода)
шляхом надання особистої згоди: - власником житла, співвласником житла,
наймачем та членами його сім’ї в
приміщенні ЦНАПу шляхом
проставлення підпису в заяві на
реєстрацію місця проживання.
- У разі неможливості присутності
зазначених осіб надається нотаріально
завірена заява-згода від власника житла,
співвласника житла, наймача та членів
його сім’ї.
- шляхом оформлення довіреності
власником/співвласниками житла на третю
особу представляти його інтереси як
власника зазначеного(адреса) житла для
реєстрації місця проживання конкретної
особ(и) чи будь-яких осіб із пред’явленням
оригіналів правовстановчих документів
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адміністратору ЦНАПа.
- Військовий квиток або посвідчення про
приписку (для громадян, які підлягають
взяттю на військовий облік або
перебувають на військовому обліку).
Скільки часу надається
особі, для реєстрації місця
проживання за іншою
адресою після зняття за
попередньою адресою?

30-ть календарних днів на те, щоб
зареєструвати місця проживання за новою
адресою

Скільки часу займає процес
зняття з реєстрації і
реєстрації на новому місці і
чи потрібно попередньо
знятися з реєстрації?

Існує можливість реєстрації із одночасним
зняттям з реєстрації за попередньою
адресою. Така процедура, з моменту
подання документів особою
адміністратору ЦНАП м. Харкова або його
територіального підрозділу, займає не
більш 20 хвилин.

Чи можна здійснити в м.
Харкові зняття з реєстрації
з одночасною реєстрацією в
іншій області?

Реєстрація місця проживання/перебування або
зняття з реєстрації місця проживання особи
здійснюється в день подання особою або її
представником документів. Реєстрація місця
проживання за заявою особи може бути здійснена
одночасно із зняттям з попереднього місця
проживання із іншої територіальної громади.*
Тобто особа реєструє місце проживання по
територіальній громаді міста Харкова, а зняття
здійснює з іншої територіальної громади, ніяк
інше не може бути.
Реєстрація місця проживання/перебування або
зняття з реєстрації місця проживання особи
здійснюється в день подання особою або її
представником документів. Реєстрація місця
проживання за заявою особи може бути здійснена
одночасно із зняттям з попереднього місця
проживання із іншої територіальної громади

За який час здійснюється
зняття з реєстрації з
одночасною реєстрацією в
іншій області?

Чи можна зареєструватися Ні. Реєстрація місця проживання
одночасно за адресами двох здійснюється тільки за однією адресою.
та більше квартир, які
мають окрему нумерацію
(адресу), однак знаходяться
поряд та фактично
об’єднані?
Чи обов’язково особам у
Ні. Це здійснюється за бажанням особи та
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зв’язку зі зміною нумерації безкоштовно за принципом «миттєвої
будинків, перейменуванням послуги».
вулиць (проспектів,
Які органи виконують цю послугу?
бульварів, площ, провулків, територіальні підрозділи ЦНАП м.
кварталів тощо), населених Харкова
пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць,
зміною в адміністративнотериторіальному устрої
проставляти новий штамп
про реєстрації місця
проживання? Скільки це
коштує?
Питання співробітника
ЖКС: якщо в документах
на підставі перечня перейменувань
заявника не стоїть штамп
об’єктів топономіки, рішень Харківської
про перейменування
міської ради
вулиці, на якій підставі
працівник ЖКС вводить
нову адресу.
Якщо в паспорті відсутній
Необхідно з’ясувати коли та яким
штамп про реєстрацію,
органом здійсненна реєстрація місця
куди необхідно звернутися проживання та звернутись до цього
щоб його поставити?
органу
ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСІБ ДО
ЖИТЛА, ЩО ЗНАХОДИТЬСЯ У СПІЛЬНІЙ ВЛАСНОСТІ
ДЕКІЛЬКОХ ОСІБ
Чи може власник частини
Так.
житла (наприклад ½,
25/100) самостійно (без
згоду інших співвласників
цього житла) зареєструвати
своє місце проживання?
Чи може власник частини
Не може. Потрібна згода всіх
житла (наприклад ½,
співвласників житла. Ця вимога
25/100), яка по технічному законодавства не поширюється на
паспорту є ізольованою та
реєстрацію місця проживання
має окремий вихід
неповнолітніх дітей (до 18 років), але
самостійно (без згоду
тільки у випадку реєстрації місця
інших співвласників цього проживання батьків/одного з батьків або
житла) зареєструвати місце законного представника/представників за
проживання третьої особи
цією адресою
(наприклад, дружину,
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брата, сина або іншу
особу)?
ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСІБ ДО
КОМУНАЛЬНОГО/ВІДОМЧОГО ЖИТЛА
Що є підставою для
- Ордер (до закінчення його строки дії для
реєстрації місця
вселення. Зазвичай це 30-денний строк);
проживання до
- договір найму/оренди (для
комунального/відомчого
наймача/орендатора, якщо інше не
житла наймача та членів
передбачено умовами договору);
його родини?
- для неповнолітніх дітей
наймача/орендатора, який вже
зареєстрованих, достатньо факту
реєстрації батьків, одного з них за
відповідною адресою (якщо інше не
передбачено умовами договору).
Що є підставою для
Згода наймача, всіх зареєстрованих у
реєстрації місця
цьому житлі членів його родини та
проживання до
наймодавця
комунального/відомчого
житла третіх осіб?
ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
ПРИЗОВНИКІВ/ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНИХ
Які особливості
Органи, що здійснюють реєстрацію місця
реєстрації/зняття з
проживання фізичних осіб: здійснюють
реєстрації місця
реєстрацію (зняття з реєстрації) місця
проживання
проживання призовників і
призовників/військовозобов військовозобов’язаних лише в разі
’язаних?
наявності в їх військово-облікових
документах позначок районних (міських)
військових комісаріатів про зняття з
військового обліку або перебування на
військовому обліку за місцем проживання.
Чи можливо зареєструвати
місце проживання в іншому
місті України з одночасним
зняттям з реєстрації в
м.Харкові (особам, які
перебувають на
військовому обліку?

Реєстрація місця проживання/перебування або
зняття з реєстрації місця проживання особи
здійснюється в день подання особою або її
представником документів. Реєстрація місця
проживання за заявою особи може бути здійснена
одночасно із зняттям з попереднього місця
проживання із іншої територіальної громади.
Особи, які перебувають на військовому обліку
повинні в військово-облікових документів,
проставити відмітку про взяття на облік у
військовому комісаріаті того району міста, де
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особа бажає зареєструвати своє місце
проживання.

ПИТАННЯ ПРИМУСОВОГО ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ
МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ОСОБИ
Чи може власник житла
самостійно зняти з
реєстрації осіб, які
зареєстровані у цьому
житловому приміщенні?

1) Після закінчення терміну договору
оренди житла.
2) Відчуження житла, згідно абзацу 9 п.26
правил №207 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).

Алгоритм дій нового власника/ків
житла:
2.1. Новий власник житла повинен
звернутися до будь-якого територіального
підрозділу ЦНАП м. Харкова;
2.2. Подати заяву на зняття з реєстрації
місця проживання всіх осіб, які були
зареєстровані до моменту його
оформлення права власності на це житло,
також надати свій паспортний документ та
оригінали правоустановчих документів на
житло;
2.3. Отримати результат.
3) 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
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оголошення її померлою.

ПИТАННЯ РЕЄСТРАЦІЇ/ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ ДІТЕЙ
Як відбувається процес
зняття з реєстрації дітей?
Особливості зняття з
реєстрації неповнолітніх
дітей.

Зняття з реєстрації місця проживання особи
за заявою законного представника здійснюється
за згодою інших законних представників.

Як відбувається реєстрація
дітей?

Фізична особа, яка досягла чотирнадцяти
років, вільно обирає собі місце
проживання, за винятком обмежень, які
встановлюються законом.
- Місцем проживання фізичної особи у віці
від десяти до чотирнадцяти років є місце
проживання її батьків (усиновлювачів) або
одного з них, з ким вона проживає,
опікуна або місцезнаходження
навчального закладу чи закладу охорони
здоров'я тощо, в якому вона проживає,
якщо місце проживання не встановлено за
згодою між дитиною та батьками
(усиновлювачами, опікуном) або
організацією, яка виконує щодо неї
функції опікуна.
- У разі спору місце проживання фізичної
особи у віці від десяти до чотирнадцяти
років визначається органом опіки та
піклування.
- Місцем проживання фізичної особи, яка

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
відповідним рішенням суду або рішенням органу
опіки та піклування).
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Чи може законний
представник дитини (це
батьки, опікуни,
піклувальники) у віці
більше 14 років
зареєструвати подати від
свого імені заяву про
реєстрацію місця
проживання дитини?
До якого віку дитини,
батьки вважаються
законними
представниками?
Як реєструються
новонароджені діти?

не досягла десяти років, є місце
проживання її батьків (усиновлювачів) або
одного з них, з ким вона проживає,
опікуна або місцезнаходження
навчального закладу чи закладу охорони
здоров'я, в якому вона проживає.
У разі коли 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.
До повноліття -18років

Батьки зобов’язані зареєструвати місце
проживання новонародженої дитини
протягом трьох місяців з дня державної
реєстрації її народження.
За бажанням батьків, в рамках
запровадженого у м. Харкові пілотного
проекту, документи для реєстрації місця
проживання новонародженої можуть бути
подані до органів РАЦС одночасно з
державною реєстрацією народження
дитини, безпосередньо у пологовому
будинку або може здійснюватися також
через органи соціального захисту
населення у заяві про призначення
допомоги при народженні дитини.
ПИТАННЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ ФАКТУ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ ТА УПОВНОВАЖЕНІ ОРГАНИ
Що підтверджує факт
- штамп у паспорті (якщо паспорт у
реєстрації місця
вигляді книжечки зразка 1993 року),
проживання?
- довідка про реєстрацію місця
проживання особи, яка видана
відповідним органом реєстрації;
- інформаційна довідка з Реєстру
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Які органи видають
фізичним особам
документи, що
підтверджують факт
реєстрації місця
проживання (уповноважені
органи з видачі довідок з
Реєстру)?

територіальної громади міста Харкова,
-довідка про склад сім’ї (сформована з
Реєстру територіальної громади міста
Харкова).
Уповноваженими органами з видачі
довідок з Реєстру є:
За зверненнями фізичних осіб:
1. Центри надання адміністративних
послуг міста Харкова або його
територіальні підрозділи (далі – Центр).
2. Комунальне підприємство
«Жилкомсервіс», інші комунальні
підприємства за умови:
- отримання доручення/згоди від особи
про вжиття заходів щодо формування
інформації з Реєстру;
- укладення договору з Адміністратором
веб-сайту за попереднім погодженням з
Департаментом реєстрації Харківської
міської ради.
3. Об’єднання співвласників
багатоквартирних будинків, житлові
кооперативи, житлово-будівельні
кооперативи, відповідні
підприємства/організації – виконавці
послуг з управління (утримання)
багатоквартирного будинку (гуртожитку)
за умови:
- отримання доручення/згоди від особи
про вжиття заходів щодо формування
інформації з Реєстру відповідній посадовій
особі виконавців послуг з управління
(утримання) об’єднання співвласників
багатоквартирного будинку, житловобудівельного кооперативу,
підприємства/організації за місцем
проживання відповідної особи;
- укладення договору з Адміністратором
веб-сайту за попереднім погодженням з
Департаментом реєстрації Харківської
міської ради.
Особами, які мають право давати
вищезазначене доручення/згоду про
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вжиття заходів щодо формування
інформації з Реєстру, можуть бути
власники (один із співвласників)/наймач
житла або особа, місце проживання якої
зареєстровано за адресою відповідного
житла (їх законний представник або
представник за довіреністю).
У випадку необхідності
- Довідка про реєстрацію місця
отримання особою
проживання особи (з печаткою та
документу, що підтверджує підписом) видається відділами реєстрації
факт реєстрації місця
місця проживання Управління ведення
проживання особи(-іб) із
Реєстру територіальної громади міста
печаткою та підписом
Харкова та електронного урядування
посадової особи куди
Департаменту реєстрації Харківської
необхідно звернутися?
міської ради. *Необхідно звернутися
безпосередньо до відділу реєстрації із
заявою довільної форми з посиланням на
ст. 3 ЗУ «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в
Україні».
- Довідка про зареєстрованих у житловому
приміщенні осіб (довідки про склад сім'ї та
займані приміщення) (з печаткою та
підписом) видається Комунальне
підприємство «Харківське міське бюро
технічної інвентаризації».???(довідку
скасовано!)
Чи видаються довідки
Така інформація зазначається у Довідці
Реєстру територіальної
про реєстрацію місця проживання особи, в
громади міста Харкова з
якій буде зазначено з якої та по яку дату
інформацією про зняття з
(або по теперішній час)
реєстрації місця
зареєстровано/було зареєстровано місце
проживання?
проживання особи. Така довідка видається
окремо на кожну особу.
Що робити, якщо
Комунальним підприємствам
комунальні підприємства
забороняється вимагати такі довідки від
вимагають від особи
осіб, які вони самостійно можуть
надання довідки про
сформувати
зареєстрованих у
Самостійно не можуть, тільки за заявою
житловому приміщенні осіб
для отримання останньою
певної послуги?
Що робити у випадку
Зателефонувати за номером телефону
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наявності у довідці з
Реєстру територіальної
громади міста Харкова
виявлений дублюючий
запис про особу або взагалі
міститься інформація про
особу, яка фактично не
зареєстрована за
відповідною адресою?
Що робити, якщо у особи
немає можливості особисто
звернутися до Центру
надання адміністративних
послуг або його
терпідрозділів (у т.ч.
Регіонального центру
адміністративних послуг
міста Харкова) для
отримання Довідки про
реєстрацію місця
проживання щодо себе?

«гарячої лінії»: 0 800 304 304 та усно
викласти суть проблеми. Термін розгляду
такого звернення складає від 7 до 20
робочих днів.

Уповноважити на це іншу особу у формі
письмової довіреності посвідченої в
установленому законодавством порядку
(нотаріусом, лікарем, уповноваженою
особою виправної колонії тощо) або
самостійно сформувати довідку через
«Портал електронних сервісів міста
Харкова» за посиланням: https://www.ekharkiv.org

ПИТАННЯ ВНЕСЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ДО РЕЄСТРУ / ВНЕСЕННЯ
ЗМІН ДО ІНФОРМАЦІЇ, ЩО МІСТИТЬСЯ У РЕЄСТРІ
(«АКТУАЛІЗАЦІЯ»)
Що необхідно зробити у
Особа у віці з 14 років або законний
випадку відсутності
представник дитини, яка не досягла 18
інформації у Реєстрі про
років звертається до Центру надання
особу?
адміністративних послуг або його
терпідрозділів (у т.ч. Регіонального центру
послуг) подає заяву-анкету разом з
наступними документами:
- засвідчена заявником копія документа,
до якого вносяться відомості про місце
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проживання/перебування особи (для осіб,
які відповідно до вимог законодавства
повинні його отримати), свідоцтва про
народження, документа, виданого
компетентними органами іноземних
держав, яка підлягає легалізації в
установленому порядку, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами, із
пред'явленням відповідного документа
адміністратору Центру.
- документ, що підтверджує відомості про
реєстрацію/зняття з реєстрації місця
проживання/перебування відповідної
особи у місті Харкові (для
неповнолітньої/малолітньої особи -у разі
наявності);
- документ, що підтверджує достовірність
заявлених заявником відомостей (при
зверненні особи щодо зміни помилкових
відомостей, що містяться в Реєстрі), у разі
непідтвердження їх документом, до якого
вносяться відомості про місце
проживання/перебування особи;
- документ, що підтверджує зміну
персональних даних особи (при зверненні
особи щодо зміни відомостей, що
містяться в Реєстрі), у разі
непідтвердження їх документом, до якого
вносяться відомості про місце
проживання/перебування особи.
У разі подання заяви представником особи
додатково подаються:
- засвідчена заявником копія документа,
що посвідчує його особу, із пред'явленням
адміністратору Центру оригіналу
відповідного документа;
- документ, що підтверджує повноваження
особи як представника, крім випадків,
коли законними представниками є батьки
(усиновлювачі).
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ПИТАННЯ - ВІДПОВІДІ
Що обов’язково повинно
бути вказано у довіреності
для зняття з реєстрації
місця проживання особи
віком від 18 років?

Я, громадянин/ка України, ПІБ особи,
реквізити паспорта громадянина України,
(який буде подано до ЦНАП для
проставлення штампу про зняття з
реєстрації) уповноважую ПІБ особи,
реквізити паспортного документа особи,
(яка представляє інтереси в ЦНАП) для
зняття мене з реєстрації місця
проживання за адресою (вказати адресу
в м. Харкові).
Також в довіреності повинно бути вказано
органи, установи, підприємства, в яких
особа має право представляти інтереси, а
саме: “органи місцевого
самоврядування” та “ЦНАП м.
Харкова”, “відділи реєстрації місця
проживання в м. Харкові Управління
реєстрації місця проживання
Департаменту реєстрації Харківської
міської ради”

Як отримати
довіреність/згоду на
вчинення будь-яких дій на
території України від імені
особи, яка перебуває за
кордоном?

Особа може звернутись до посольства
України на території тієї держави, де
перебуває, для оформлення довіреності
або згоди. Документ, складений
українською мовою та виданий консулом
України, не потребує легалізації, а саме
підтвердження його юридичної сили.
Якщо особа, яка перебуває за кордоном,
немає можливості звернутися до консула
України, вона має змогу оформити
довіреність у будь-якого нотаріуса тієї
країни, де перебуває. Проте для
користування цим документом на
території України, необхідно підтвердити
його юридичну силу, тобто здійснити
легалізацію.
Легалізованими іноземні офіційні
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документи можуть вважатися за таких
умов:
1) без будь-якого додаткового
засвідчення, якщо вони складені на
території держав, з якими Україна
має двосторонні або багатосторонні
договори про правову допомогу
(Азербайджан, Білорусь, Болгарія,
Вірменія та інше);
2) засвідчення штампом апостилю
встановленої форми компетентним
органом держави, на території якої
документ був складений, якщо
держава приєдналась до Гаазької
конвенції від 05.10.1961;
3) проходження процедури
консульської легалізації, якщо
документи складені на території
держав, з якими Україна не має
двосторонніх чи багатосторонніх
договорів, та держав, які не
приєдналися до Гаазької Конвенції.
Чи може особа подати до
ЦНАП м. Харкова заяву
про зняття з реєстрації
свого місця проживання за
адресою в АР Крим,
Донецькій та Луганській
області?

Так, але тільки при одночасній реєстрації
свого місця проживання в м. Харкові.

З яких причин відділ
реєстрації місця
проживання відмовляє в
актуалізації даних в РТГ
м.Харкова про дитину
віком до 14-років? ()

І. Не було подано визначених
Положенням про РТГ м. Харкова
документів або інформації,
а саме:
1. свідоцтво про народження, паспортний
документ одного з батьків, рішення суду
або органу опіки та піклування про
призначення заявника опікуном
малолітньої дитини;
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2. Обов’язково!!! довідка про
зареєстроване місце проживання дитини
або засвідчені підписом та печаткою
уповноваженої особи копії форми Б та А із
обов’язково зазначеною датою реєстрації
місця проживання дитини у разі якщо
житло, в якому зареєстровано місце
проживання дитини, обслуговують
житлово-експлуатаційні організації, інші
підприємства, установи та організації, що
забезпечували або забезпечують ведення
картотек з питань реєстрації фізичних
осіб, які не передали їх до відділів
реєстрації місця проживання м. Харкова.
ІІ. Під час перевірки інформації, наданої
заявником, органом реєстрації
встановлено її недостовірність.
- у разі відсутності в переданих до
відділу реєстрації місця проживання
дати реєстрації місця проживання
дитини
- у разі коли в картках проставлено
дату реєстрації місця проживання
дитини раніше дата складання
актового запису в свідоцтві про
народження дитини
ІІІ. Заявник не має права вимагати
внесення відповідної інформації до
Реєстру
у разі коли місце проживання дитини вже
зареєстровано відділом реєстрації місця
проживання м. Харкова після 04.04.2016 та
з того часу не відбулося будь-яких змін
персональних даних дитини (заявник через
ЦНАП отримує довідку про реєстрацію
місця проживання дитини)
Зняття з реєстрації місця
проживання померлої
особи
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-------------- дополнено
------------- уточнить
------------- дополнить

