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Реєстрація місця проживання новонародженої дитини
Де може бути зареєстроване місце проживання новонародженої дитини?
10 грудня 2015 року Верховна Рада України прийняла Закон України
«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та оптимізації надання
адміністративних послуг» № 888-VIII, яким функції з реєстрації місця
проживання громадян делеговані органам місцевого самоврядування (раніше
цю функцію здійснювала Державна міграційна служба). З передачею
повноважень у сфері надання міграційних послуг від Державної міграційної
служби України органам місцевого самоврядування, зазнала спрощення і
процедура реєстрації місця проживання новонародженої дитини. 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. В першу чергу, дитина не може бути зареєстрована в
квартирі чи будинку, де не зареєстрований ні один з його батьків
(усиновлювачі) або у відповідних випадках, де не проживає опікун або не
знаходиться навчальний заклад чи заклад охорони здоров’я, в якому вона
проживає. Також вона не може бути зареєстрована, як власне і всі інші, в
нежилому приміщенні.
В який термін з моменту народження потрібно зареєструвати місце
проживання дитини?
Відповідно до статті 6 Закону України «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні» батьки або інші законні
представники зобов’язані зареєструвати місце проживання новонародженої
дитини протягом трьох місяців з дня державної реєстрації її народження.
Де реєструють місце проживання новонароджених і які необхідні
документи?

Правилами реєстрації місця проживання, затвердженими постановою
Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 207, встановлено, що за
бажанням батьків чи одного з них документи для реєстрації місця
проживання дитини можуть бути подані через органи державної реєстрації
актів цивільного стану під час проведення державної реєстрації народження
дитини. Для реєстрації місця проживання новонародженої дитини за місцем
проживання батьків або одного із них можна також звернутися в
регіональний Центр надання адміністративних послуг.
Серед документів, які необхідно буде подати батькам є:
1. Заяву про реєстрацію місця проживання, встановленої форми;
2. Копії паспортів батьків;
3. Витяг про державну реєстрацію народження відповідно до статті 135
Сімейного кодексу України ( у разі державної реєстрації народження
дитини матір’ю одиначкою);
4. Копію свідоцтва про народження. 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;
5. Квитанцію про сплату адміністративного збору;
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).
Реєстрація місця проживання особи за заявою законного представника
здійснюється за згодою інших законних представників. 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 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 дитини через органи соціального захисту!
Також є можливість зареєструвати місце проживання новонародженої
одночасно з подачею заяви на державну допомогу при народженні дитини.
Зокрема законодавством тепер передбачено, що реєстрації проживання
новонародженої дитини відбувається під час оформлення допомоги при
народженні.

Для реєстрації місця проживання дитини одним із батьків (опікуном)
до органу соціального захисту населення подається квитанція про сплату
державного мита або копія посвідчення, яке дає право на звільнення від
сплати мита. Як проходить реєстрація місця проживання новонародженої
дитини: Орган соціального захисту населення у строк до трьох календарних
днів надсилає територіальному підрозділу ДМС інформацію за формою,
встановленою МВС, та документи, необхідні для реєстрації місця
проживання новонародженої дитини. Територіальні підрозділи ДМС у строк
до п’яти календарних днів після надходження зазначених документів
подають органу соціального захисту населення інформацію про реєстрацію
місця проживання дитини. У разі коли особа, яка звернулася за допомогою,
подала неправдиві відомості про реєстрацію місця свого проживання,
територіальний підрозділ ДМС повідомляє про це органу соціального
захисту населення, який надсилає зазначеній особі інформацію про
неможливість зареєструвати місце проживання дитини. У разі звернення осіб,
місце проживання яких не зареєстровано, осіб, які вимушені були залишити
місця проживання з тимчасово окупованої території України та районів
проведення антитерористичної операції та не мають можливості
зареєструвати новонароджену дитину, рішення про призначення допомоги
при народженні дитини приймає орган соціального захисту населення на
підставі акта обстеження матеріально-побутових умов, складеного за місцем
фактичного проживання сім’ї.
Яка відповідальність передбачена за порушення терміну, наданого для
реєстрації місця проживання?
Законодавці визнали прострочення реєстрації новонароджених дітей
без поважних причин проступком, за який треба карати штрафом в таких
розмірах, - від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів
громадян, - але відразу, без попередження. Це правило зазначено в статті
212-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Розмір
неоподатковуваного мінімуму при виконанні норм адміністративного та
кримінального законодавства дорівнює 50% щомісячного прожиткового
мінімуму для працездатних осіб. Це положення закріплене в пункті 5
підрозділу 1 розділу XX Перехідних положень Податкового кодексу України.
Відповідно до нього - норми інших законів містять посилання на
неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування
використовується сума в розмірі 17 гривень

Штраф складатиме суму: в діапазоні 17-51 грн.
Отримати консультацію з правових питань можна у Миколаївському
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який
працює за адресою: 54056, м. Миколаїв, вул. Космонавтів, 61, тел. (0512) 4454-60, 44-54-61

Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних
та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid,
який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

