З 4 квітня 2016 року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від
02.03.2016 № 207, що встановлює нові правила реєстрації місця проживання громадян.
Функцію з реєстрації місця проживання передано до виконавчих органів територіальних
громад, відтак підрозділи міграційної служби припинили здійснення реєстрації місця
проживання.
- Що в зв'язку з цим змінилося в порядку?
- Головне нововведення - всі функції з реєстрації/зняття з реєстрації місця
проживання тепер знаходяться в руках органів місцевого самоврядування. Що стосується
процедур, вони особливих змін не зазнали. Органами реєстрації закон визначає виконавчі
органи сільських, селищних або міських рад. Або, в разі, якщо такі органи не створені,
функції з реєстрації громадян виконує сільський голова.
- Які документи потрібні для того, щоб оформити реєстрацію?
- Як і раніше, громадянин повинен подати:
•
Документ, до якого вносяться відомості про місце проживання. Це може
бути 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.
•
Якщо реєструється дитина, яка не досягла 14 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 30 днів з моменту зняття з реєстрації - в
розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати (на сьогодні це 13,60 грн.);
•
у разі звернення особи з порушенням зазначеного терміну - в розмірі 0,0255
розміру мінімальної заробітної плати (40,80 грн).
•
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);
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 2,ст.25)
ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
4. Установити, що мінімальна заробітна плата після набрання чинності цим Законом не
застосовується для розрахунку розміру плати за надання адміністративних послуг.
До внесення змін до законодавчих та інших нормативно-правових актів України щодо
незастосування мінімальної заробітної плати для розрахунку розміру плати за надання
адміністративних послуг вона застосовується у розмірі 1600 гривень.
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П. ПОРОШЕНКО

•
Документи, що підтверджують право особи на проживання в даному
приміщенні. Це можуть бути документи на право власності, рішення суду про надання
права на користування житловим приміщенням, договір оренди або інші документи. У разі
якщо таких документів немає, реєстрація може здійснюватися тільки за згодою власника
житла (якщо власників кілька - за згодою всіх власників);
•
Військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян, які
підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на військовому обліку).
- Яка відповідальність передбачена за порушення терміну?
- У цьому випадку, відповідно до Кодексу про адміністративні правопорушення,
при зверненні фізичної особи для реєстрації місця проживання складається
адміністративний протокол.
Раніше в такому випадку накладався штраф у розмірі від 17 до 51 гривні.
Відповідно до нового порядку громадянину, який порушив термін реєстрації вперше,
загрожує попередження. Якщо ж таке правопорушення повториться при наступній зміні
місця проживання протягом року, то тоді вже накладається штраф.
- Чи може власник житла самостійно зняти з реєстрації осіб, які зареєстровані
у цьому житловому приміщенні?
- Це залежить від того, на яких підставах ці люди там проживають (зареєстровані).
Якщо існує, наприклад, рішення суду, що дає право комусь жити в певному приміщенні, то
право на проживання зберігається то тих пір, поки це рішення є чинним.
Якщо люди зареєстровані в приміщенні на основі договору оренди, то, відповідно,
право на реєстрацію зберігається за ними до закінчення терміну договору. Після цього
власник житла може їх зняти з реєстрації місця проживання. А також, до закінчення
терміну дії договору, за рішенням судових органів.
Якщо реєстрація здійснювалася на підставі згоди власника житла, зняття з
реєстрації без згоди особи здійснюється на підставі рішення суду, яке набрало законної
сили, про позбавлення права користування житловим приміщенням, про виселення або про
зняття з реєстрації місця проживання.
- 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 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.
- Як реєструються новонароджені діти?
- На те, щоб виконати цю формальність, батькам дається три місяці з дня
народження дитини.
За бажанням батьків, документи для реєстрації місця проживання новонародженої
можуть бути подані до органів РАГС одночасно з державною реєстрацією народження
дитини.
Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої одночасно з
подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.
- Яким чином інформація про місце реєстрації вноситься до паспорта?
- Сьогодні в Україні існують два види паспортів громадянина України. Переважна
більшість громадян, як і раніше користуються старими паспортами у формі книжечки. У
такий паспорт ставиться штамп із зазначенням адреси.
З початку 2016 року в Україні почали вже видавати сучасні паспорта у вигляді Шкарт. Сьогодні їх отримують громадяни, яким виповнилося 14 років. Інформація про місце
проживання заноситься на електронний чіп, вмонтований в такий паспорт.
- Чи всі місцеві громади вже мають обладнання, яке дозволяє здійснювати
запис інформації про місце проживання на нові паспорти?
- Якщо людині видали такий паспорт, то значить в місцевому районному підрозділі
міграційної служби вже є необхідне обладнання (там, де такого обладнання немає, поки
видають паперові паспорти). Тому навіть, якщо, наприклад, в селі, де проживає
громадянин, такого обладнання немає, то воно є в райцентрі. Він може взяти в місцевому
органі влади довідку про місце проживання, і в районі йому на підставі цієї довідки
занесуть потрібну інформацію на чіп.
- Зараз в Україні перейменовується велика кількість населених пунктів і
вулиць. Відповідно, у багатьох громадян змінюються адреси. Вони всі повинні
подбати про те, щоб проставити в паспортах нові штампи?
- Тільки за бажанням. Якщо громадянин хоче або йому це для чогось потрібно, він
може звернутися до відповідного органу та змінити інформацію в паспорті. Це робиться
безкоштовно.

