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rноормдцйнА кАрткА АдмI нIстрдти BHot послуги
оФормлЕНня I виддЧд пдспортд громАдянинА укрАiни
1)
2)
3)
4)

мя

3 БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ HOCI€M
у зв'язку з обмiно1,1 у разi:
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виrзду 3А кордон

змiни iнформацiт, внесенот до паспорта для виiъду за кордон;
ви"влення помилки в iнформацiil внесенiй до паспорта для виIзду за кордон;
закiнчення строку дiТ паспорта для виТзду за кордон;
непридатностi паспорта для витзду за кордон для подальlлого використання.
вараський мiський вiддiл
(

удмс украiни

на й менува ння суб'екта надання адм

i

н

y рiвнеIiськiй, областi

iстрати вноТ послуги

)

Iнформацiя про су6'екта надання адмiнiстративноi послуги
Найменування органу,

в

якому здiйсню€ться обслуговування
суб'екта звернення:
територiального пiдроздiлу ДМС;
територiального органу ДМС;
центру надання адмiнiстративних
послуг;
дqржавне пiдпри€мство, що
належить до сфери управлiння
ДМС, i його вiдокремлених
пiдDоздiлiв

Мiсцезнаходження:

Iнфорttацiя lцодо режиму
роботи:

Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та веб-сайт:

Вiддiл "Центр надання адмiнiстративних послуг" виконавчого KoMiтeтy ВараськоТ
MicbKoT ради

з44оЗJ'вt]еt]сьlrа область, м.Вараш, мiкрорайон Будiвельникiв, 25/7, нежитлове
поимiщення 104

Понедiлок, BiBTopoK, середа - з 0В,00 до 17.15 год.
Четвер - з 0В.00 до 20.00 год.
П'ятниця - з 0В.00 до 16,00 год

Тел.067-З64-з7-46

e-mail : спаD@чагаsh.rч.ооч.uа

ве6-сайт: varash. rч,qоч. ua

порядок та умови надання адмiнiстративноi послуги
Закон УкраТни <Про QдиниЙ державниЙ демографiчний реестр та документи,

Нооr,rативнi акти, якимИ Dегламенту€ться
Закони Украlни

державний демографiчний реестр та документи, що
пiдтверджуЮть громадянСтво Укра'iни, посвiдчуютЬ особу чИ ii спецiальний статус"
Закон Укра'iни <<Про громадянство УкраТни>
закон Украiни <про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання в

що Закон Украiни <про €дйний

YKoaTHi>

Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни

КМУ ви оr,о5,2О14 N9 152 "Про затвердження зразка бланкап
технiчного опису та Порядку оформлення, видачi, обмiну, пересилання, вилучення,
повернення державi, знищення паспорта громадянина Укратни для витзду за кордон,
-постанова
його тимчасового затримання та вилучення"
постанова кму вiд 26,Lt.2o14 N9 669 <про затвердження порядку отримання,

вилучення з €диного дёржавного демографiчного ре€стру
вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук особи>.

Постанова кмУ

Акти центральних органiв
виконавчоТ влади

вiд 24.t2,2o|9 Ns 111З опро

та

знищення

запровадження

експериментального проекту щодо спрощення процесу перевiрки факту оплати
адмiнiстративних та iнших послуг з використанням програмного продукту "check">
Наказ МВС вiд 26.11.2014 N9 1279 <Про затвердження зразка заяви-анкети для

внесення iнформацiт до €диного

державного демографiчного

ре€стру>,

в MiHicTepcTBi юстицiт УкраТни 10 грудня 2Ot4 р. за N9 1586/26ЗбЗ;
Наказ МВС вiд 16.ОВ.2012 мвС N9 715 <Про затвердження зразкiв документiв,
якi подаються для встановлення належностi до громадянства Укра'iни, прийнятгя до
громадянства Укратни, оформлення набуття громадянства Укра'iни, припинення
громадянства Укратни, скасування рiшень про оформлення набуття громадянства
Украiни, та журналiв облiку>, заре€стрований в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 7

заре€стрований

вересня 2О|2р, за N9 1549/21В61;
наказ мвс вiд 16.0в,2016 N9 В16 *Про затв

2
заяваlrм про оформлення документiв для виiзду громадян Украiни за кордон на
постiЙне проживання>>, заре€стрОваниЙ
2016 р. за N9 |24L/29З7t;

в Мiнiсгерствi юстицii

УкраТни

09 вересня

Наказ МВС вiд 13.04.2Оlв N9 з11 <Про затвердження зразкiв документiв,
необхiдних для вилучення, тимчасового вилучення паспорта громадянина Украiни,
паспорта громадянина УкраТни для виТзду за кордон, заре€стрований в Мiнiстерсгвi
юстицiТ УкраТни 27 квiтня 2018 р. за N9 5ЗUЗl9ВЗ.
Наказ МВС вiд 1В.lО.2О19 Ns в75 <Про затвердження Вимог до вiдцифрованого
образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обмiну

документiв,

що

посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство Укратни чи

Спецiальний статус особи, та фотографiчного зображення на них>>, заре€стрований
MiHicTeocTBi юсrИЦiТ УкраТни 07 листопада 2019 р. за N9 1146/З4117 -..,.

в

-"

У}iови отримання адмiнiстрати вноi послуги
Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ послуги

BiKy.

Заява-анкета подЪна особисто громадянином УкраТни, який досяг 16-рiчного

Для оформлення паспорта громадянина УкраIни для виiзду за кордон особi,
яка не досягла 16-рiчного BiKy, або особi, яка визнана судом обмежено дiездатною
абО недi€здатноЮ заява-анкета пода€ться одним iз батькiв (усиновлювачiв),
опiкчнiв, пiклчвальникiв або iнших законни

Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги, а також
вимоги до них

дп"

ооорr,ллrе"iя паспорта громадянина Укратни

особа/законний предсгавник

пода€:

для витзду за

кордон
_

_

1) заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС вiд_ 26.11.2014
N9 L279 (форМуетьсЯ та роздруковуеться iЗ застосуванням засоЬlв единого
державного демографiчного ре€стру працiвником територiального пiдроздlлу

дмс/центру надання адмiнiстративних послуг/державного пiдпри€мства,
належить до сфери управлiння ДМС, i Його вiдокремленого пiдроздiлу);
2) паспорт для виТзду за кордон, що пiдлягае обмiну;

обмiну;

4) паспорт громадянина Украiни (для особи, яка досягла 14-рiчного

прожива€

в

YKpaTHi);

BiKy та

Реестру);
6)

застосуванням засоьlв

документ, що посвiдчу€ особу законного представника, та документ, що
у разl подання
пiдтверджу€ повноваження особи як законного представника
законним
документiв
7) документи, що пiдтверджують сплату адмiнiстративного. збору u.oo

представником;

-

<check>> або iнформацiю
роздрукована квитанцiя з програмного продукту
[реквiзити платежу) про сплату збору в будь-якiй формi*;

8) за бажанням особи - заяву про повернення паспортз дпя виlзду за кордон,
що пiдляга€ обмiну, пiсля його анулювання у зв'язку з наявнiстю в ньому вlз аоо у
випадках, якщо такий паспорт е пiдставою для отримання/продовження дозвiльних
документiв на проживання в iноземнiй державi;

9) у разi оформлення паспорта громадянина Укратни у строк до трьох
з
робочиi днiв у зв'язку з необхiднiстю термiнового виiзду за кордонl пов'язаною

нагальною потребою в лiкуваннi вiд''iжджаючого, вiд'тздом особи, яка супроводжу€
тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за кордоном - пода€ться письмова
заява (довiЛьноТ форми) та документИ, що пiдтвеРджують зазначенi факти.

ДлЯ оформлення паспорта для виТзду за кордон дитинi-сиротi, дитинi,
позбавленiй батькiвського пiклування, що не досягла 16-рiчного BiKy, заявник

також пода€ оригiнал або засвiдчену в установленому порядку копiю одного з таких
документiв:

1) документа, що посвiдчу€ повноваження директора дитячого

закладу

(контракту тощо);
2) договору про влаштування дитини до приЙомноТ ciM'T;
З) договорУ про органiзацiю дiяльностi дитячого будинку сiмейного типу;
4) рiшення органiв опiки та пiклування про встановлення опiки (пiклування);
5) рiшення суду про встановлення опiки (пiклування);
6) договору про патронат.

для оформлення паспорта громадянина Украiни для виiъду за кордон
особi, яка не досягла 12-рiчного BiKy, або ocoбi, яка не може пересуватися
саr-rоiтiйно

у

зв'язку

з

l
|

I

I

I

оформленнЯ паспорта особi, яка не досягла 14-рiчного BiKy. Якщо б_атьки або олин
iз батькiв Tako'i особи на момент ii народження були iноземцями аьо осооами оез
громадянства, також пода€ться довiдка про ре€страцiю особи громадяниноу УкпаТни
(згiднБ з формоЮ 44, затвердЖеною наказОм МВС N9и715 вiд 16.0В,2012) (v разi

за кордон iз

l

I

5) свiдоцтво про народження або документ, що пlдтверджу€ Факl
народження' виданий компетентними органами iноземнот держави, - _у разl

оформлення вперше паспорта для витзду

l

щоl

3)докУменти,ЩопiдтвердЖУютЬобставИНИ,Узв'язкУзякиМИпаспортдляl

виТзду за кордон пiдлягае

l

тривалим розладом здоров'я та яка потребуе

термiнового лiкування за кордоном, що пiдтверджу€ться медичним висновком
закладV охорони здоров'я, оформлений в установленому порядку, додатково

I

l

l
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l
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l
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пода€ться одна фотокартка розмiром

10 х 15 сантиметрiв для

внесення

вiдцифрованого образу обличчя особи шляхом сканування iз застосуванням засобiв

Ре€стру.

Фотокартка повинна вiдповiдати Вимогам

до

вiдцифрованого образу

обличчя особи, фотокарток, що подаються для оформлення або обмiну документiв,
що посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство УкраТни чи спецiальний статус
особи, та фотографiчного зображення на них, затверДженогО наказом МВС вiд
1в.10.2019 N9 в75.
Внесення

до

та

заяви-анкети

у подальцJому

у паспорт

громадянина

украiни для виiзду за кордон написання складових iMeHi <<прiзвища>> та
<<iMeHi>> здiЙсню€ться
украiнською мовою та латинськими лiтерами
вiдповiдно до Таблицi транслiтерацjТ украiнського алфавiry латиницею,
затвердженою постановою КМУ вiд 27.О1.2ОlО N9 55,
За необхiдностi написання прiзвища або/та iм'я латинськими лiтерами
вiдповiдно до написання у ранiше виданих на iм'я особи документах, пода€ться
письмова заява (довiльноТ форми) та документ, що пiдтверджу€

саме:

- паспорт громадянина УкраТни, паспорт громадянина

3азначениЙ факт, а

УкраТни для виiзду за

кордон, про'iзний документ дитиниi

-докУМент'щопiдтверджУефаКтНародженНя'ЗМiНИiМеНi(УтомУчИслiУраЗi
укладення iбо розiрвання шлюбу), виданого компетентним органом iноземноi

держави та легалiзованого в установленому порядку;
- ранiше виданi паспорта на iм'я дитини/баrькiв (або одного з них)/одного 3
подружжя, у тому числi В паспортах для витзду за кордон, виданих iноземними
державами, якщо дитина/батьки/один з подружжя € iноземцями,
Виданi компетентними органами iноземноТ держави документи засвiдчуються в
мiжнародними
установленому законодавством порядку, якщо iнше не передбачено
мову,
на
перекладом
з
подаються
укра'[нську
TaKi
УкраТни.
документи
договорами
засвiдченим нотарiально.

ОригiналИ документiВ (KpiM документiв, щО пiдтверджують сплату

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для

отримання адмiнiстративнот послуги

адмiнiстративного збору) повертаються особi або fi законному представнику пiсля
оформлення заяви-анкети
Заява-анкета та документи подаються громадянином Украiни, який досяг 1ьрiчного BiKy особисто, незалежно вiд мiсця проживання, до працiвника:
- територiального пiдроздiлу ДМС;

-

територiального органу Дмс;
-центрУНадаНняадМiНiстратИвНихпослУг/дерЖаВНогопiдпрИ€Мсгва'Що

належить до сфери управлiння ,щмс, або його вiдокремленого пiдрозлiлу - за yмови
наявностi обладнання для оформлення заяв-анкет засобами qиного державного

де могра

ф iч

ного Реестру.

за кордон
працiвника територaального органу або

подання документiв для оформлення паспорта для витзду

здiйснюеться лиlле

до

територiального пjдроздiлу ДМС у разi:

- виникнення обставин (подiй), у зв'язку з якими BiH пiдлягае обмiну, пiд час
в yKpaTHi особи, яка постiЙно прожива€ за кордоном;
перебування
'
- якщо особа не може

пересуватися самостiйно

у зв'язку iз

тривалим

кордоном, що
розладом здоров'я та якщо особа потребуе термiнового лiкування за
пiдтверджу€ться медичним висновком вiдповiдного закладу охорони здоров'я,
оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта
.роrад""r"а УкраТни, оформленого iз застосуванням засобiв Реестру),

у разi , якщо особа не досягла 16-рiчного Biky або якщо особа визнана судом

обмежено дi€здатною або недi€здатною, документи та заява-анкета подаються
одним iз [i законних представникiв (одним iз батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв,
пiклувальникiв або iнших законних представникiв).

для подання документiв особою, яка не може пересуватися самосгiйнозау
зв'язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребу€ термiнового лiкування

кордоном, за зверненнЯм такоi особи абО ij законного представника, оформленим у

пис;мовiй формi, здiйснюёться виТзд працiвника територiального орrану/

територiального пiдроздiлу Дмс/центру надання адмiнiстративних
послуг7державного пiдпри€мства,

lцо належить до сфери управлiння ДМС,

або його вiдокремленого пiдроздiлу, за мiсцем проживання або

проходження

лiкування особи.
у разi змiни iнформацii, внесенот до паспорта для ви'iзду за кордон, документи
для Його обмiну подаються протягом одного мiсяця з дати настання таких обставин
(подiй).

Платнiсть (безоплатнiсть) надання

алмiнiстDативноi послчги

Документи для обмiну паспорта для виТзду за кордон можуть бути поданi до
закiнчення строку його дiт. У такому випадку паспорт для витзду за кордон пiсля
прийому документiв поверта€ться особi та здаеться нею пiд час отримання нового
паспорта для витзду за кордон.

Ммiнiстративна послуга платна

У разi платностi

4
Нормативно-правовi акти,
пiдставi яких стягу€ться

плата

на

Ст. 2О Закон УкраТни <<Про €диний державний демографiчний реесгр та
документи, що пiдтверДжуютЬ громадянстВо Укра'iни, посвiдчують особу чи ti
спецiальний

статус>>

вiд 20.11.2012 N9 5492 -VI.

Постанова КМУ вiд 02,11.2016 N9770 <,Щеякi питання

Розмiр та порядок внесення плати
(адмiнiстративного збору) за платну
адмiнiсгративну послуry

надання

адмiнiстративних послуг у сферi мiграцii>.
Розмiр адмiнiсгративного збору за оформлення та видачу паспорта громадяниlвиIзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк:

днiв - 682 грн.
(З52 грн, BapTicTb адмiнiстративноi послуги та ЗЗ0 грн. Bapтicтb бланка);
не пiзнiше нiж через 7 робочих днiв - 1О34 грн.
(704 грн. вартiсгь адмiнiсгративноI послуги та 3З0 грн, вартiсгь бланка);
не пiзнiше нiж через 3 робочих днiв (за наявносгi пiдсгав) - 1О34 грн.
(7О4 грн. вартiсгь адмiнiстративноi послуги та ЗЗ0 грн, вартiсгь бланка);
не пiзнiше нiж через 20 робочих

Оплата наданоТ послуги здiйснюеться шляхом перерахування замовником
коштiв через банки, вiддiлення поштового зв'язку або програмно-технiчнi комплекси
са

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

мообслчговува ння.

Назва установи: УДМС УкраТни в Рiвненськiй областi

3КПо: з7В297В4
Рахунок: UA5BB20 1720З55 1 19002009079ВЗ4
Банк одержувача: !ержказначейська служба

мФо:

Строк надання адмiнiстративноТ
послуги

не

УкраТни м.КиТв

ться

паспорт громадянина Укратни для виiзду за кордон оформлю€ться та вида€ться:
1) не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети для

його отримання;

2) не пiзнiше нiж через ciM робочих днiв з дня оформлення заяви-анкети для
його термiнового отримання;
з) у сгрок до трьох робочих днiв - у зв,язку з необхiднiстю термiнового витзду за
кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лiкуваннi вiд'iжджаючого, вiд'iздом
особи, яка супроводжу€ тяжкохворого, чи смертю родича, який проживав за
кордоном;
4) у строк до 10 робочих днiв - у разi витзду на посгiйне проживання за кордон
чсиновленоI iноземцями дитини - громадянина УкраТни.
Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмiнiстративноi послуги

вiдмова заявнику

в прийняттi документiв та оформленнi зая8и-анкети

здiйснюеться у разi подання документiв не в повному обсязi (у тому числi, у разi не
пiдтвердження за допомогою програмного продукту <<check>> iнформацiт про сплату

адмiнiстративноГоЗборУ*х)абоподанНядоКуМеНтiв,оформленняякИхневiдповiдас
вимогам законодавства.

Вiдмова вiд оформЛення чи видачi паспорта громадянина Украiни мя
виiзду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документiв
нада€ться заявнику у разi якщо:
1) особа не € громадянином Укра'iни;

2) стосовно видачi паспорта для виiзду за кордон звернулася особа, яка не
досягла 16-рiчного Biky, або lт законнi представники не мають документального

пiдтвердження повноважень на отримання паспорта для виiзду за кордон;
З) особа вже отримала два паспорти для виТзду за кордон, якi е дiйсними на
день звернення (KpiM випадкiв, передбачених пунктом 22 Порядку);
4) заявниК подав не в повному обсязi документи та iнформацiю, необхiднi для
оформлення i видачi паспорта для ви'iзду за кордон;
5) данi, отриманi з вiдомчих iнформацiйних систем, баз даних Реестру, картотек,
не пiдтверджують iнформацiю, надану заявником (зокрема, у разi не пiдтвердження
за допомогою програмного продукту <check,> iнформацiI про сплату
алм
збооч')

Результат надання адмiнiстративноТ
пос-лчги

Способи отримання вiдповiдi
(результату)

У Ёазi виявлення факту подання документiв не в повному обсязi або подання
документiв, оформлення яких не вiдповiда€ вимогам законодавства, територiальний

орган/територiальний пiдроздiл ДМС/центр надання адмiнiстративних
послуг/державне пiдприемство, що належить до сфери управлiння ДМС, або його
вiдокремлений пiдроздiл приймас рiшення про вiдмову вiд прийняття
документiв та оформленнi заяви-анкети i iнформуе особу/законного
представника про пiдстави такот вiдмови. За бажанням заявника вiдмова нада€ться
в письмовомy виглядi.

у разi прийнятгя рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта
для виТздУ за кордоН за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документiв
нада€ться письмова вiдповiдь з обrрунтуванням причин вiдмови.

У разi подання заяви-анкети через центр надання

адмiнiстративних

послуг/державне пiдприемство. що належить до сфери управлiння ДМС, або його

вiдокремлений пiдроздiл територiальний орган/територiальний пiдроздiл дмс

надсила€ письмове повiдомлення про прийняте рiшення до вiдповiдного суб'екта для
подальшого вручення заявнику.

5
особа абО

iT

законниЙ представниК ма€ правО повторно звернутися в раз| змlни

або усунення обставин, у зв'язку з якими йому було вiдмовлено в приЙнятri

документiв, оформленнi чи видачi паспорта для видачi паспорта,

flля отримання паспорта для витзду за кордон особа або'ii законний представник
(у разi подання заяви-анкети законним представником) зверта€ться особисто до

територiального органу/територiального пiдроздiлу Дмс/центру надання
адмiнiстративниХ послуг/дерЖавногО пiдпри€мства, щО належить до сфери
управлiння .щмс, або його вiдокремленого пiдроздiлу, який прийняв документи
для його оформлення та пода€ документ, що посвiдчу€ особу.
,щля отримання нового паспорта заявник зда€ паспорr, який подавався для
обмiну до закiнчення строку його дiт та був повернутий особi.
паспорт для витзду за кордон, оформлений на iм'я особи, яка не досягла 12рiчного Biky, може бути виданий особi, уповноваженiй на це законним
представником на пiдставi довiреностi, засвiдченоi в установленому порядку.
Паспорт для виТзду за кордон, оформлений особi у вiцi вiд l2 до 16 poKiв, може
бути виданий особi, уповноваженiй на це законним представником на пiдставi

довiреностi, засвiдченоI в установленому порядку, за умови присутностi особи, на
iм'я якоТ оформлено паспорт для виТзду за кордон.

якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка не може
пересуватися самостiйно у зв;язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребу€

термiнового лiкування за кордоном, працiвник територiального органу/

територiального пiдрозаiлу ДМС/центру надання

адмiнiстративних

пiдпри€мства, що належить до сфери управлiння ДМС, або його
вiдокремленого пiдроздiлу, здiйсню€ вручення паспорта для витзду за кордон такiй
особi за мiсцем iT проживання або за
ВИпо"iдно до пункту 12 частини першот та абзацу 5 частини 7 qalтi 7
закону Укратни <про €диний державний демографiчний ре€стр та документи, що
пiдтверджують громадянство Укратни, посвiдчують особу Чи ii спецiальний статус>>
до безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина
Украiни для виТзду за кордон вносяться вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук,
вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи отримуються пiсля досягнення особою
дванадцятирiчного BiKy.
у разi подання заявником у строки, встановленi законодавством, документlв для
обмiну паспорта для витзду за кордон у зв'язку iз змiною iнформацiт, внесенот до
паспорта для витзду за кордон, такий паспорт визна€ться недiйсним з дня подання
документiв для Його обмiну.
у разi неподання заявником протягом мiсяця з дати змiни iнформацii, внесенот до
паспорта для ви'iзду за кордон, документiв для його обмiну за наявностi у ДМС
вiдомостеЙ з ДержавнОго ре€стрУ aKTiB цивiльного стану громадян про змiну
вiдповiдноТ iнформацii паспорт для виТзду За кордон, якиЙ пiдляга€ обмiну,
визна€ться недiйсним засобами Ре€стру.
послуг7державного

П

римiтка

*

У разi подання особою або ii законним представником пiд час приЙому докVментiв iнформацiТ (реквiзитiв платежу) про
сплату адмiнiстративного збору в будь-якiй формi, за якою може бути перевiрено факт оплати iз використанням
програмного продукту <check>, квитанцiя роздруков.у€ться вiдповiдним працiвником територiального
<<check>> v Dазi
органу/територiального'пiдроздiлу ДМС/уповноважейго суб'скта за допомогою програмного продукту
технiчно'i можливостi.

допомогою
увАгА! у Dазi надання неправдивоi iнформацii (код квитанцii не пiдтвеDджv€тьсяне 3а
пiдТВеРДИЛаСЯ
зборv
адмaнiстоативного
сплатч
про
noo.o"rro.o .ооffi
заявникч бчде вiдмовлено v наданнi адмiнiстDативноi послчги,

хх Вiдмова заявнику в прийняттi документiв та оформленнi заяви-анкети надаеться у разi не пiдтвердження працiвником

продукту
територiального органу/територiального пiдроздiлу,щмс/уповноваженого суб'€кта за допомогою програмного
(перевiряеться
подання
час
пiд
документiв
надав
заявник
яку
збору
<check, iнформацij про сплату адмiнiстративного
у разi подання заявником коду квитанцi'i).

trJdщý
рджую
ва

С.Анощенко

0/

Z020p.

тЕхнологIчнА кАрткА АдмIнIстрдтивноi послуги
оФормлЕння тд виддчд пдспортд громАдянинд укрдiни для виiзДУ ЗА коРдоН
3 БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ НОСI€М

у зв'язку з обмiном у разi:
1) змiни iнформацii, внесеноТ до паспорта для виiзду за кордон;

2) виявлення помилки в iнформацii, внесенiй до паспорта для виiзду за кордон;
З) закiнчення строку дii паспорта для виiзду за кордон;
4) непридатностi паспорта для витзду за кордон для подальшого використання.
N9

з/п
1.

Етапи опрацювання звернення про

надання адмiнiстративноi послуги

струкryрний
пiдроздiл

Пiд час приймання документiв

вiд
заявника здiйснюеться перевiрка повноти
поданих заявником документiв, вiдповiднiсть
Тх оформлення вимогам законодавства.

У разi

подання заявником iнформачiТ

(коду квитанцii) про сплату адмiнiстративного

збору за допомогою програмного продукту

<.check> перевiряеться факт сплати
адмiнiстративного збору та роздрукову€ться
вiдповiдна квитанцiя*,

У разi виявлення факту подання не Bcix
необхiдних документiв (у тому числi, у разi не
пiдтвердження за допомогою програмного
продукту <check>> iнформацiТ про сплату
адмiнiстративного збору) або подання
документiв, оформлення яких не вiдповiдае

вимогам законодавства,

Вiдповiдальна

посадова особа

i

Працiвник
Територiального
органу ДМС
територiального
пiдроздiлу ДМС
центру надання
адм iH iстративн их

послуг

державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдроздiлiв

Струкrурнi
пiдроздiли,
вiдповiдальнi за
етапи

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання

Строк

виконання
етапiв (днiв)
Пiд час прийому
документiв у
день звернення

адмiнiстративних
послуг
,Щержавне

пiдприемсгво, що
належить до

сфери управлiння
ДМС, або його
вiдокремлених
пiдроздiлiв

заявник

iнформуеться про вiдмову в прийняттi
документiв iз зазначенням пiдстав такоТ
вiдмови. За бажанням заявника вiдмова
в письмовомч виглядi.

нала€ться

2

У разi

вiдповiдностi поданих документiв

вимогам цього Порядку працiвник iз
використанням електронного цифрового
пiдпису та iз застосуванням засобiв Ре€сrру
формуе заяву-анкету (у тому числi здiйснюе
отримання бiометричних даних, параметрiв).

Працiвник
Територiального

органу flMC
територiального

пiдроздiлу ДМС
центру надання
адмiнiстративних

послуг

?

Пiсля

формування
друку€ lТ та надае

заяви-анкети

заявнику для
перевiрки правильностi внесених до заявианкети вiдомоqгей, Реестрацiя заяви-анкети
працiвник

здiйснюеться iз
Ре€стру

застосуванням засобiв

пiд час ii формування,

У разi виявлення помилок в заявi-анкетi
працiвник вносить до неТ вiдповiднi
виправлення.

Працiвник зверта€

написання прiзвища

та

його увагу

на

iMeHi латинськими

лiтерами вiдповiдно до Таблицi транслiтерацiТ

украIнського алфавiту латиницею/
затвердженою постановою КМУ вiд
27.01.2010 N9 55.
Якщо заявник виявив бажання зазначити

сво€ пDiзвище або/та iм'я

латинськими

державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдDоздiлiв
Працiвник
Територiального
органу,ЩМС

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання
адм iH iстрати вних
пiдпри€мство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

вiдокремлених

центру надання
послуг

,Щержавне

пiдроздiлу ДМС

адм iнiстративних

державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдроздiлiв

документiв у

день звернення

послуг
Державне

пiдооздiлiв
Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
l-{eHTp надання
адм iH iстрати вних

територiального

Пiд час прийому

послуг

пiдпри€мсгво, що
належить до
сфери управлiння
,ЩМС, або його

вiдокремлених
пiдроздiлiв

Пiд час прийому
документiв у
день звернення

2
лiтерами вiдповiдно до його написання у
ранiше виданих на його iм'я документах,
працiвник роз'ясню€, що для внесення змiн
необхiдно подати письмову заяву (довiльноТ

форми) та документ, що

пiдтверджуе

зазначений факт, а саме:
- паспорт громадянина Украiни, паспорт
громадянина УкраТни для виТзду за кордон;

- документ, що

пiдтверджують факт

народження, змiни iMeHi (у тому числi у разi
укладення або розiрва'ння шлюбу), виданого
компетентним органом tноземноТ держави та
легалiзованого в установленому порядку;

- ранiше виданi паспорта на iм'я
з них)/одного з
подружжя, у тому числi в паспортах для
виТзду за кордон, виданих iноземними
державами, якщо дитина/батьки/один з
дитини/батькiв (або одного

подружжя € iноземцями.

Якщо документи, якi можуть пiдтвердити
зазначених факт наявнi у заявника пiд час

прийому, працiвник приймае вiд нього
письмову заяву, скануе ii та документ до
заяви-анкети i вносить корегування у
написання прiзвища та/або iMeHi до
вiдповiдних полiв заяви-анкети.

якщо пiд

час прийому

вiдсутнi

пiдтверджуючi документи та заявник згоден

вiдмовитися вiд оформлення, працiвник

оформлюе вiдмову
анкети.
4

вiд оформлення

Пiсля перевiрки заявник

заяви-

власним

пiдписом пiдтверджуе правильнiсть внесених
до заяви-анкети вiдомостей про особу. Якщо

заявник через фiзичнi вади не

може

пiдтвердити власним пiдписом правильнiсть
таких вiдомосгей, працiвник робить вiдмiтку

про неможливiсть такого пiдтвердження

та

до заявианкети вiдомостей про особу власним

засвiдчуе правильнiсть внесених
пiдписом.

5

представник
П ра цiвн ик

Територiального
органу ДМС
територiального

пiдроздiлу ДМС
центру надання
адмiнiстративних

послуг
державного

Пiсля перевiрки заявником правильностi
внесених до заяви-анкети вiдомостей про

особу заява-анкета перевiряеться
пiдпису€ться

заявник або його
законний

та

(iз зазначенням дати, прiзвища

та iнiцiалiв)

працiвником

, який

прийняв

документи та сформував заяву-анкету.

пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдооздiлiв
Працiвник
Територiального
органу ДМС

територiального
пiдроздiлу ДМС

центру надання

адмiн iсгративн их

послуг

державного

пiдприбмсгва, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
6

Працiвник скану€ iз застосуванням
засобiв Ре€стру до заяви-анкети документи,
якi подаються заявником. Оригiнали
документiв повертаються заявнику пiсля
оформлення зая ви-анкети.

У разi подання заявником iнформацiТ про
сплату адмiнiстративного збору реквiзити
платежу (код квитанцiТ) вносяться до заяви-

анкети та у разi наявностi технiчноТ
можливосгi квитанцiя роздруковуеться за

допомогою програмного продукту
скану€ться

до заяви-анкети.

<<checkr>,

пiдроздiлiв
Працiвник
Територiального
органу ДМС

територiального
пiдроздiлу ДМС

центру надання

адм iнiсграти вн их

послуг
державного

пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдроздtлiв

заявник або його
законний
представник
Територiальний

Пiсля прийому

документiв у

день звернення

орга н

Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання

адмiнiстративних
послуг
flержавне
пiдприемство, що
належить до

сфери управлiння
,ЩМС, або його
вiдокремлених
пiдооздiлiв

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання
адмi н iстрати вних

Пiд час прийому
документiв у
день звернення

послуг
Державне

пiдприемство, що
належить до

сфери управлiння
ДМС, або його
вiдокремлених
пiдооздiлiв
Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання

адмiнiстративних
послуг
flержавне

пiдпри€мство, що
належить до

сфери управлiння
ДМС, або його
вiдокремлених
пiдооздiлiв

Пiд час прийому
документiв у
день звернення

л|

J
7

Розгляд заяви-анкети вiдповiдальним

Працiвник
Територiального
органу flMC
Територiального
пiдроздiлу ДМС

працiвником

Територiальний
орган ДМС
Територiальний
пiдроздiл ДМС

Протягом

15

робочих днiв з
дня оформлення

заяви-анкети.
У разi

термiнового
оформлення:
7 робочих днiв протягом З
робочих днiв з
дня оформлення

заяви-анкети, у
строк до З
робочих днiв -

в

Здiйснення iдентифiкацiТ особи, перевiрки
iнформацiТ поданоТ заявником, у тому числi
надходження коштiв за адмiнiстративну
послугу, що нада€ться, на рахунки, вiдкритi

територiальними органал4и ДМС

в

територiальних органах ДКСУ

Працiвник
Територiал ьного
органу ДМС
Територiального
пiдроздiлу ДМС

Територiальний
орган ,ЩМС
Територiальний
пiдроздiл ДМС

протягом З
робочих днiв.

Протягом

15

робочих днiв з
дня оформлення

заяви-анкети.

У разi
термiнового
оформлення:
7 робочих днiв протягом З
робочих днiв з
дня оформлення

заяви-анкети, у
строк до З
робочих днiв -

9

Рiшення про оформлення паспорта
за результатами iдентифiкацiТ
особи, перевiрки iнформацit поданоТ
заявником, та факту належностi особи до
приймаеться

громадянства Украiни,

10

Оформлення (персоналiзацiя) паспорта

громадянина УкраТни для виТзду за кордон та

доставка
11

до

територiального

органу/територiального пiдроздiлу ДМС
У разi прийнятгя заяви-анкети у центрi

надання

адмiнiстративних

послуг/державному пiдприемсгвi,

що

належить до сфери управлiння Дмс, або Його
вiдокремлених пiдроздiлiв, матерiально

вiдповiдальна особа

органу/територiального

територiального

пiдроздiлу ДМС

на

пiдставi акта приймання-передачi переда€

матерiально

вiдповiдальнiЙ

уповноваженого суб'€кта
бланки паспорта.

I2

особi
персоналiзованi

Видача паспорта громадянина Украiни

для виТзду за кордон

У разi прийняття рiшення про вiдмову в
оформленнi чи видачi паспорта за
Dезультатами розгляду заяви-анкети та

П рацiвник
Територiального
органу ДМС
Територiального
пiдроздiлу .ЩМС

ДП

<Полiграфiчний

комбiнат

<YKpai'Ha>> по

виготовленню цiнних
папеDiв>>

Працiвник
Територiального
органу ДМС

територiального
пiдроздiлу,ЩМС

центру надання
адмiнiстративних

послуг

державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдооздiлiв
Працiвник
Територiального
органу,ЩМС
територiального
пiдроздiлу !МС
lleHTDV налання

Територiальний
орган ДМС
Територiальний
пiдроздiл ДМС

протягом 2
Dобочих днiв.
не пiзнiше нiж на
15 робочий день
з дня
оформлення

заяви-анкети.

У разi
термiнового
оформлення:
7 робочих днiв не пiзнiше З
робочих днiв,
у сгрок до З
робочих днiв 3 дня
оформлення

ДП <Полiграфiчний
комбiнат

по

<<УкраТна>>

виготовленню

цiнних

папеDiв>>

Територiальний
орган ДМС
Територiальний
пiдроздiл ДМС

Центр надання
адм iH iстрати вних

послуг

,Щержавне

пiдприемсгво, що
належить до

сфери управлiння
ДМС, або його
вiдокремлених
пiдооздiлiв
Територiальний
орган
Територiал ьний
пiдроздiл ДМС
l-|eHTp надання
адмiнiстративних

заяви-анкети,
але не пiзнiше
2 робочих днiв

не пiзнiше

з

робочих днiв

Не пiзнiше 20
робочих днiв з
дня оформлення

заяви-анкети

У разi
термiнового
отримання:
7 робочих днiв не пiзнiше 7
робочих днiв;
у строк до З
робочих днiв - не

пiзнiше З

робочих днiв.
На В робочий
день з дня
оформлення

заяви-анкети,
але не пiзнiше 20
ообочих днiв з

4
поданих документiв нада€ться

письмова
вiдповiдь з обГрунтуванням причин вiдмови.

адмiн iстрати вних

послуг
державного

пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдроздiлiв

1з

Оскарження

послуг
flержавне
пiдпри€мсгво, що
належить до

сфери управлiння
,ЩМС, або його
вiдокремлених
пiдроздiлiв

дня оформлення
заяви-анкети
У разi

термiнового
оформлення:
7 робочих днiвне пiзнiше нiж
через 7 робочих
днiв;
у строк до З
робочих днiв - не
пiзнiше нiж через
З робочих днiв.

Рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта
мохе бути оскаржено особою в адмiнiстративному порядку або

до суду.

територiальний орган дмс ма€ право переглянути
рiшення, прийняте територiальним пiдроздiлом дмс, i за
наявностi пiдстав зобов'язати його скасувати попередн€
рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта

i

прийнятИ нове рiшення на пiдставi ранiше поданих документiв.

Iнформацiя про результати розгляду скарги доводиться до

вiлома заявника в чстановлений законодавством

строк._

Х У разi подання особою або iT законним преАставником ф__ч_щ-д.р_fuу документiв iнформ_ачii
(реквiзитiв платежу) про сплату адмiнiстративного збору в будь-якiй формi, за якою може бути
пЪревiрено факт оплатlt iз використанняlrl програмноrо продукту <<check>>, криталцiя ооздоvковvеться
вaдповiдним працiвником територiальноrо орrану/територiального пiдроздiлу Дмс/уповноваженого
су6'екта за допомогою програмноrо продукry <<check>> v разi технiчноI можливостi.

