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Iнформацiя про суб'скта надання адмiнiстративно.і. послуги
Найменування органу, в якому здiйснюсться Центр надання адмiнiстративних послуг
обслуговування суб 'скта звернення : Полтавсько.і. мiсько.і. радиУпDавлiнняDесстDаIIi.і..зняття з DесстDапi.і.
виконавчого органу мiсцевого
самоврядуванняi

мiспя пDоживання d>iзичних осiбцентру надання адмiнiстративно.і. послуги
виконавчого комiтетV Полтавсько.і. мiсько.і.
рш

1 Мiсцезнаходження:
Центр надання адмiнiстративних послугцентру надання адмiнiстративно.і.

послугивиконавчого органу мiсцевого Полтавсько.і. мiсько.і. ради
вулиця Соборностi 36, м. Полтава, 36000

УпDавлiння DесстDацi.і.. зняття з DесстDацi.і.
мiспя пDоживання d.iзичних осiбсамоврядування;
виконавчого комiтетV Полтавсько.і. мiсько.і.
рш
вулиця Соборностi  36, м. Полтава, 36000

2 Iнформацiя щодо режиму роботи:
Центр надання адмiнiстративних послуг

центру надання адмiнiстративно.і. Полтавсько.і. мiсько.і. ради
послугивиконавчого органу мiсцевого Пн, Вт, Ср: 8:00 -17:15 без перерви

Чт: 8:00 -20:00 без перерви
Пт: 8:00 -20:15 без перерви
Суб:  8:00 -17:15 без перерви
Вихiдний день: недiля

УпDавлiння DесстDапi.і.. зняпя з Dе€стDацi.і.
мiсця пDоживання dэiзичних осiбсамоврядування;
виконавчого комiтетV Полтавсько.і. мiсько.і.
рш
понедiлок -четвер: 8:00 -12:00,13:00-17:15
п'ятниця -   8:00 -12:00,13:00-16:00
Вихiднi днi - субота, недiля

3 Телефон/факс (довiдки), адреса Центр надання адмiнiстративних послуг
електронно.і. пошти, веб-сайт: Полтавсько.і. мiсько.і. ради

(0532) 56-15-56, 60-63-70,52-56-10
центру надання адмiнiстративно.і. (050) 324-89-80
послуги веб-сайт: uргаvliппуа@спар-рI.gоv.uа



виконавчого органу мiсцевого УпDавлiння DесстDацi.і.. зняття з Dе€стDапi.і.
мiспя пDоживання dtiзичних осiбсамоврядування;
виконавчого комiтетV Полтавсько.і. мiсько.і.
рш
(0532) 56-95-71, 56-95-78, 56-95-83

НОрмативні акти, якими регламентусться порядок та умови надання
адмiнiстративно.і. послуги

4 Закони Укра.і.ни Закон Укра.і.ни «Про свободу пересування та
вiльний вибiр мiсця проживання в Укра.і.нi»;
Закон Укра.і.ни «Про мiсцеве
самоврядування»;  Закон Укра.і.ни «Про
внесення змiн до деяких законодавчих актiв
Укра.і.ни щодо розширення повноважень
органiв мiсцевого самоврядування та
оптимiзацi.і. надання адмiнiстративних
послуг»; Закон Укра.і.ни «Про
адмiнiстративнi послуги»

5 Акти Кабiнету Мiнiстрiв Укра.і.ни Постанова КМУ вiд о2.03.2016 № 207 «Про
затвердження правил ре€страцi.і. мiсця
проживання та Порядку передачi органами
ре€страцi.і. iнформацi.і. до Сдиного
державного демографiчного реестру»

Умови отримання адмiнiстративно.і. послуги

6 Пiдстава для одержання Заява фiзично.і. особи/законного
адмiнiстративно.і. послуги представника/ представника на пiдставi

довiреностi, посвiдчено.і. в установленому
законом порядку, за встановленою формою

7 Вичерпний перелiк документiв, для ре€страцi.і. мiсця перебування особа
необхiдних для отримання або .і-і. представник пода€:
адМ1Н1СТРаТИВНО1 ПОСЛУГИ 1.Заява      за      формою,      наведеною

вiдповiдно у додатку 8  до Правил ре€страцi.і.
мiсця проживання.

2.документ     до     якого     вносяться
вiдомостi  про  мiсце  перебування  (довiдка
про звернення за захистом в Укра.і.нi);

3 . документи, що пiдтверджують:
право  на  проживання  в  житлi  -  ордер,
свiдоцтво   про   право   власностi,   договiр
найму (пiднайму, оренди), рiшення суду, яке
набрало  законно.і.  сили,  про  надання  особi
права      на      вселення      до      житлового
примiщення,   визнання   за   особою   права



користування  житловим  примiщенням  або
права    власностi    на    нього,    права    на
ре€страцiю   мiсця   проживання   або   iншi
документи.   У  разi  вiдсутностi  зазначених
документiв ресстрацiя особи здiйсню€ться за
згодо ю      власника/сп iввласникiв      житла,
наймача та членiв  його  сiм'.і. на ре€страцiю
мiсця проживання.

У   разi   подання   заяви   представником
особи додатково подаються:

-      документ,   що   посвiдчу€   особу
представника;

-       документ,       що       пiдтверджу€
повноваження особи, як представника.

Адмiнiстратор       ЦНАП       мас       право
посвiдчувати      власним      пiдписом      та
печаткою   (штампом)   копi.{   (фотокопi.{)
документiв   i   виписок   з   них,   витягiв   з
ресстрiв  та  баз  даних,  якi  необхiднi  для
надання     адмiнiстративно.{     послуги.     В
такому    випадку    управлiнню    рес;страцi.t,
зняття   з   ресстрацi.{   мiсця   проживання
фiзичних     осiб     виконавчого     комiтету
Полтавсько.{ мiсько.t ради передаються копi.{
документiв,визнсшених  в  п.4,5  та абз.2  п.7,
завiренiадмiнiстрат_g_р2gр4l1НАН:

8 Порядок та спосiб подання документiв, Заявник   для   одержання   адмiнiстративно.і.
необхiдних для отримання послуги   звертасться   до   Центру   надання
адмiнiстративно.і. послуги адмiнiстративних     послуг,     повноваження

якого       поширюсться       на       вiдповiдну
адмiнiстративно-тариторiальну  одиницю,  де
особисто   заповнюс   та   подас   заяву   за
формою, наведеною вiдповiдно у додатку 8.

9 Платнiсть надання адмiнiстративно.і. Адмiнiстративна послуга с безоплатною.
послуги

10 Строк надання адмiнiстративно.і. У    день  отримання  документiв  вiд  Центру
послуги надання адмiнiстративних послуг

11 Перелiк пiдстав вiдмови у наданнi 1 . Особа не подала документiв або
адмiнiстративно.і. послуги iнформацi.і.,  необхiдних для ресстрацi.і. мiсця

перебування;
2.     У     поданих     документах     мiстяться
недостовiрнi вiдомостi або поданi документи
с недiйсними.
Рiшення  про  вiдмову  в  ре€страцi.і.     мiсця
перебування приймаеться в день  отримання
до кум ентiв        в iд        Центру        н адання
адмiнiстративних послуг шляхом зазначення
у заявi про ресстрацiю пiдстав вiдмови.
Зазначена заява повертасться особi або .Гі.
представнику.



12 Результат надання Внесення  вiдомостей  про  ресстрацiю  мiсця
адмiнiстративно.і. перебування  до  довiдки  про  звернення  за
послуги захистом в Укра.і.нi та ре€стру територiально.і.

громади

13 Строки отримання вiдповiдi У   день   звернення   до   Центру   надання
фезультату) адмiнiстративних     послуг,     повноваження

якого       поширю€ться       на       вiдповiдну
адмiнiстр ативн о -територi альну        одиницю
(але  не  ранiше  наступного  дня  прийняття
рiшення   управлiнням   ресстрацi.і.,   зняття   з
ре€страцi.і.  мiсця  проживання  фiзичних  осiб
виконавчого   комiтету  Полтавсько.і.  мiсько.і.
ради)

Начальник управлiння ресстрацi.і.,
зняття з ресстрацi.і. мiсця проживання
фiзичних осiб виконавчого комiтету
Полтавсько.і. мiсько.і. ради М.С. Скриль


