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оФормлЕння I qиддчд пдспортд громддянинд укрдiни для виiзду зд кордон
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З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ HOCI€M

вараськtIй мiський вiддiл
(

удмс укDаIни у рiвнеIiськiй.областi

r.t*i rенува ння суб'екта нада н ня адм

i

н

iстрати вноТ послуги)

Iнформацiя про су6'екrа надання адпriнiстративноi послуrи
Найменування органу,

в

якому здiйсню€ться обслуговування
су6'екта звернення:
територiального пiдроздiлу ДМС;
територiального органу ДМС;
центру надання адмiнiстративних
послуг;
державне пiдприемство, що
належить до сфери управлiння
ДМС, i його вiдокремлених

Мiсце знаходження:

Iнформацiя ц{одо режиму
роботи:

Телефон/факс (довiдки), адреса
електронноi пошти та ве6-сайт:

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

@pаш,мiкpopаЙoнБyдiвeльнИкiв,25/1,нeжитлoвe
понедiлок, BiBTopoK, середа - з 08,00 до 17.15 год.
Четвер - з 0В.00 до 20,00 год.
п'ятниця - з 0В.00 до 16.00
Тел. 067-З64 -з7 -46
e-mail : cnap@varash.rv.cov.ua
-сайт: чаrаsh.rv,qоv.uа
та

що

Закон УкраIни <про €диний

пiдтверджують

державний демографiчний реесгр та документи,

.роruдr"ar"о УкраТни, посвiдчують особу чи

ii

спецiальний

статус>>

Закон УкраТни < П ро громадянство Укра[ни>>
Закон Украiни <про свободу пересування та вiльний вибiр мiсця проживання

Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

твердження зразка бланка,

технiчного опису та Порядку оформлення, видачi, обмiну, пересилання, вилучення,
повернення державi, знищення паспорта громадянина Укра'iни для виiзду за кордон,
його тимчасового затримання та вилучення"
постанова кму вiд 26.11.2о14 Ns 669 <про затвердження порядку отримання,

вилучення з €диного державного демографiчного ре€стру
вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук

особи>>.

поста"ова кмУ вiд 24.|2,2oL9 Ns 111З *Про

Акти центральних органiв
виконавчоТ влади

в

та

знищення

запровадження

експериментального проекту щодо спрощення процесу перевiрки факту оплати
"сhесk">
адмiнiстDативних та iнших послуг э використанням програмного продчкту
заяви-анкети
для
<Про
зразка
затвердження
наказ МВС вiд 26,11.2Q14 N9 1279

внесення iнформацiт до €диного державного демографiчного

ре€стру>,

в MiHicTepcTBi юстицiТ УкраТни 10 грудня 2Or4 р. за N9 15В6/26ЗбЗ;
Наказ МВС вiд 16.оЬ.2012 мвС Ns 715 <Про затвердження зразкiв документiв,
якi подаються мя встановлення належностi до громадянсгва УкраТни, прийнятгя до
громадянства Укратни, оформлення набуття громадянства Укратни, припинення
.ьо"uд"rar.а Укратни, скасування рiшень про оформлення набуття громадянства
7
УкраТни, та журналiв облiку>, заре€стрований в MiHicTepcтBi юстицiТ УкраТни

заре€строваниЙ

вересня 2012 р. за N9 1549/21В61 ;
Наказ МВс вiд 16.ОВ.2О16 N9 в16 <Про затвердження Порядку провадження за
заявами про оформлення документiв для виiзду громадян Укратни за кордон на
постiйне проживання>, заре€строВаний В MiHicTepcTBi юстицiТ Укра'iни 09 вересня
2016 р. за N9 1241l29З71;
наказ мвс вiд rз,Ь+.zоlв N9 з11 <<про затвердження зразкiв документiв,
необхiдниХ для вилучеНня, тимчасоВого вилучення паспорта громадянина УкраТни,

2
юстицii'Укра'iни 27 квiтня 2018 р. за N9 5Зl/З198З,
Наказ МВС вiд 1В.10.2019 N9 875 <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>>, зареестрований
Мiнiсгеоствi юстицiТ УкDаТни 07 листопада 2019 р. за N9 IL46/з4117

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ послуги

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

в

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

BiKy та прожива€

в YKpaTHi.

Для оформлення паспорта громадянина УкраТни для виТзду 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 iнш их законних представникiв,
Для оформлення паспорта громадянина УкраТни мя виТзду за кордон особа/
законний представник пода€:

1) заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС вiд 26,t|,2OL4
N9 1,279 (формуеться та роздрукову€ться rз застосуванням засобiв €диного

державного демографiчного ре€стру працiвником територiального пiдроздiлу
дмс/центру надання адмiнiстративних послуг/державного пiдприемства, що
належить до сфери управлiння ДМС, i його вiдокремленого пiдроздiлу);
2) паспорт громадянина УкраТни (для особи, яка досягла 14-рiчного BiKy та
прожива€ в Украiнi);
3) свiдоцтво про народження або документ, що пiдтверджуе факт
народження/ виданий компетентними органами iноземноТ держави, - у разi

оформлення паспорта для виiзду за кордон особi, яка не досягла 14-рiчного BiKy.

якщо батьки або один iз батькiв такот особи на момент li народження були
iноземцями або особами без громадянства, також пода€ться

з

довiдка про рессrрацiю

формою 44, затвердженою наказом МВС
N9и715 вiд 16.08,2012) (у разi оформлення вперше паспорта для виiзду за кордон

особи громадянином УкраТни (згiдно
iз засгосуванням засобiв Реестру);

4) документ, що посвiдчуе особу законного представника, та документ, що
пiдтверджуе повноваження особи як законного представника - у разi подання
документiв законним представником ;

5) документи, що пiдтверджують сплату адмiнiстративного збору або
роздрукована квитанцiя з програмного продукту <.checkr> або iнформацiю
(реквiзити платех<у) про сплату збору в будь-якiй формi*;
6) у разi оформлення паспорта громадянина УкраТни у строк 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 - пода€ться письмова
заява (довiльноТ форми) та документи, що пiдтверджують зазначенi факти,

,Щля оформлення паспорта для виi'зду 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
документlв:

1) документа, що посвiдчу€ повноваження директора дитячого закладу
(контракту тощо);
2) договору про влаштування дитини до прийомноТ ciM''i;
3) 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,

![ля оформлення паспорта громадянина Украiни для виiзду за кордон
особi, яка не досяrла 12-рiчного BiKy, або особi, яка не може пересуватися

самостiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребуе

термiнового лiкування за кордоном, що пiдтверджу€ться медичним висновком
закладу охорони здоров'я, оформлений в установленому порядку, додатково
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 заяви-анкети та у подальшому у паспорт громадянина
Украiни для виiЪду за кордон написання складових iMeHi <<прiзвиша>> та
<<iMeHi>> здiйснюеться украiнською мовою та латинськими лiтерами
вiдповiдно до Таблицi транслiтерацii украiнського алфавiry латиницею,
КМУ вiд 27.о1.2оlо N9 55

a

J

За

необхiдносгi написання прiзвища або/та

iм'я латинськими

лiтерами

вiдповiдно до написання у ранiше виданих на iм'я особи документахr пода€ться
письмова заява (довiльноr форми) та документ, що пiдтверджу€ зазначений факт, а

саме:

- паспорт громадянина УкраТни, паспорт громадянина УкраТни для виIзду за
кордон, проТзний документ дитини;
- документ, що пiдтверджуе факт народження, змiни iMeHi (у тому числi у разi

укладення або розiрвання шлюбу), виданого компетентним органом iноземноТ

держави та легалiзованого в установленому порядку;
- ранiше виданi паспорта на iм'я дитини/6атькiв (або одного з них)/одного з
подружжя, у тому числi в паспортах для ви'iзду за кордон, виданих iноземними
державами, якщо дитина/6атьки/один з подружжя е iноземцями.
Виданi компетентними органами iноземноТ держави документи засвiдчуються в
установленому законодавством порядку. якщо iнше не передбачено мiжнародними
договорами Украiни. TaKi документи подаються з перекладом на украТнську мову,
засвiдченим нотарiально.

Оригiнали документiв (KpiM документiв, що пiдтверджують сплату

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для

отримання адмiнiстративно'i послуги

адмiнiстративного збору) повертаються особi або li законному представнику пiсля
оформлення заяви-анкети.
Заява-анкета та документи подаються громадянином УкраТни, який досяг 16рiчного BiKy особисто, незалежно вiд мiсця проживання, до працiвника:
- територiального пiдроздiлу ДМС;

- територiального органу ДМС;
- центру надання адмiнiстративних

послуг/державного пiдприсмства, що

дмс, або його вiдокремленого пiдроздiлу - за умови
наявностi обладнання для оформлення заяв-анкет засобами Финого державного
належить до сфери управлiння

де могра

ф i ч но

го Ре€стру.

Подання документiв мя оформлення паспорта для виiзду за кордон
здiйснюеться лише до працiвника територjального органу або
територiального пiдроздiлу ДМС у разi:

- якщо особа не може пересуватися самостiйно у зв'язку lз тривалирl
розладом здоров'я та якщо особа потребуе термiнового лiкування за кордоном, що

пiдтверджуеться медичним висновком вiдповiдного закладу охорони здоров'я,

оформленим в установленому порядку (якщо така особа не отримувала паспорта
громадянина Украiни, оформленого iз застосуванням засобiв Реесгру);
- оформлення документiв для виТзду на постiЙне проживання за кордон
усиновленоТ iноземцями дитини - громадянина УкраТни.
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 ii законних представникiв (одним iз батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв,
пiклувальникiв або iнших законних представникiв).

Для подання документiв особою, яка не може пересуватися самосгiйно у
зв'язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребу€ термiнового лiкування за

кордоном, за зверненням такоТ особи або il законного представника, оформленим у

письмовiй формi, здiйснреться ви'iзд працiвника територiального органу/

територiального пiдроздiлу Дмс/центру надання адмiнiстративних

послуг/державного пiдприемства. чlо належить до сфери управлiння flMC,
або його вiдокремленого пiдроздiлу, за мiсцем проживання або проходження

Платнiсть (безоплатнiсть) надання

лiкчвання особи.

Адмiнiстративна послуга платна

адм i нiстрати внот послуги

Нормативно-правовi акти,

пiдставi яких стягу€ться

плата

у разi платностi
на

та порядок внесення плати
(адмiнiстративного збору) за платну
Розмiр

адмiнiстративну послуry

розмiр адмiнiстративного збору за оформлення та видачу паспорта громадяниF

виТзду за кордон з дня оформлення заяви-анкети у строк:

не пiзнiше нiж через 20 робочих днiв - 682 грн.
(352 грн. BapTicTb адмiнiстративноТ послуги та ЗЗ0 грн, BapTicTb бланка);
не пiзнiше нiж через 7 робочих днiв - 1О34 грн.
(7О4 грн. вартiсrь адмiнiсrративноТ послуги та 3З0 грн. BapTicтb бланка);
не пiзнiше нiж через З робочих днiв (за наявносгi пiдстав) - 1034 грн.
(7О4 грн, Bapтicтb адмiнiстративноi послуги та ЗЗ0 грн. вартiсгь бланка);

Оплата надано[ послуги здiйснюеться шляхом перерахування замовником

коштiв через банки, вiддiлення поштового зв'язку або програмно-технiчнi комплекси
са

мообслчговчва ння.

4
Розрахунковий рахунок для

внесення плати

Строк надання адмiнiстративноi
послуги

Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнl адмiнiстративноТ послуги

Назва установи] У!МС УкраТни в Рiвненськiй областi
3КПо: з7В297В4
Рахунок: UА5В8201720355119002009079ВЗ4
Банк одержувача: Держказначейська служба Украiни м.Киiв

мФо: не зазнача€ться

Паспорт громадянина Украiни для виiзду за кордон оформлюеться 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 необхiднiсгю термiнового виiзду за
кордон, пов'язаною з нагальною потребою в лiкуваннi вiд'Тжджаючоrо, вiд'iздом
особи, яка супроводжу€ тяжкохворого, чи смертю родича. який проживав за
кордоном;
4) у сгрок до 10 робочих днiв - у разi виТзду на постiйне проживання за кордон
усиновленоТ iноземцями дитини - громадянина УкраТни.

Вiдмова заявнику

в прийняттi документiв та оформленнi заяви-анкети

здiйснюеться у разi подання документiв не в повному обсязi (у тому числi, у разi не
пiдтвердження за допомогою програмного продукту <.check>> iнформацiI про сплату
адмiнiстративного збору**) або подання документiв, оформлення яких не вiдповiдае
вимогам законодавства.

Вiдмова вiд оформлення чи видачi паспорта громадянина Украiни мя
виiЪду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документiв
нада€ться заявнику у разi якщо:
1) особа не € громадянином УкраТни;
2) сгосовно видачi паспорта для виТзду

досягла 16-рiчного BiKy, або

Результат надання адмiнiсrративноI
послуги
Способи отримання вiдповiдi
(результату)

ii

за кордон звернулася особа, яка не
законнi представники не мають документального

пiдтвердження повноважень на отримання паспорта для виi'зду за кордон;
З) особа вже отримала два паспорти для виТзду за кордон, якi € 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 виТзду 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
адмiнiстративного зборч)
Видача паспорта громадянина УкраТни для виТзду за кордон або вiдмова вiд його
оформлення чи видачi.
У разi виявлення факту подання документiв не в повному обсязi або подання
документiв, оформлення яких не вiдповiдае вимогам законодавства, територiальний
орган/територiальний пiдроздiл ДМС/центр надання адмiнtстративних
послуг/державне пiдприемство, що належить до сфери управлiння ДМС, або його

вiдокремлений пiдроздiл приймае рiчrення про вiдмову вiд приЙняття
документiв та оформленнi заяви-анкети i iнформуе особу/законного
представника про пiдстави такоi вiдмови. За бажанням заявника вiдмова нада€ться
в письмовому виглядi.
Для отримання паспорта дпя виТзду за кордон особа або

t]

законний представник

(у разi подання заяви-анкети законним представником) звертаеться особисто до

територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС/центру надання
адмiнiстративних послуг/державного пiдпри€мства, що належить до сфери
управлiння !МС, або його вiдокремленого пiдроздiлу, який приЙняв документи
для йоrо оформлення та пода€ документ. lцо посвiдчу€ особу.

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 пiдсгавi довiреностi, засвiдченоТ в установленому порядку.
Паспорт для виТзду за кордон, оформлений особi у вiцi вiд 12 до 16 poKiB, може
бути виданий особi, уповноваженiй на це законним представником на пiдставi
довiреностi, засвiдчено'[ 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 самоqгiйно у зв'язку з тривалим розладом здоров'я та яка потребУ€

за кордоном, працiвник територiального орrану/
територiального пiдроздiлу ДМС/центру надання адмiнiстративних
термiнового лiкування

послуг/державного пiдприемства, lцо належить до сфери управлiння flMC,
або його вiдокремленого пiдроздiлу, здiйсню€ вручення паспорта для ви'iзду за
кордон такiй особi за мiсцем

Ti

проживання або за мiсцем проходження лiкування.

У разi прийняття рiчrення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта
для виТзду за кордон за результатами розгляду заяви-анкети та поданих документiв
нада€ться письмова вiдповiдь з обiрунтуванням причин вiдмови.

5

У разi подання заяви-анкети через центр надання

адмiнiстративних

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

вiдокремлений пiдроздiл територiальний орган/територiальний пiдроздiл ДМС

письмове повiдомлення про прийняте рlшення до вiдповiдного су6'екта для
подальшого вручення заявнику.
Особа або ii законний представник ма€ право повторно звернутися в разi змiни
надсила€

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

П

рим iTKa

документiв, оформленнi чи видачi паспорта для видачi паспорта,
Вiдповiдно до пункту 12 частини першоТ та абзацу 5 частини 7 cTaTTi 7 Закону

УкраТни .,Про €диний

державний демографiчний ре€стр

та документи,

що

пiдтверджують громадянство УкраТни, посвiдчують особу чи ii спецiальний сгатус>>
до безконтактного електронного носiя, що мiститься у паспортi громадянина
УкраТни для виТзду за кордон вносяться вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук.
вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук особи отримуються пiсля досягнення особою
дванадцятирiчного BiKy.
Громадяни УкраТни, якi постiйно проживають за кордоном за оформленням
паспорта громадянина Укратни для витзду за кордон звертаються до закордоннот
дипломатичноТ установи в KpaiHi проживання.

*

У разi подання особою або ii законним представником пiд час прийому документiв iнформацiT (реквiзитiв платежу) про
сплату адмiнiстративного збору в будь-якiй формi, за якою може бути перевiрено факт оплати iз використанням
програмного продукту <.check,>, квитанцiя роздрукову€ться вiдповiдним працiвником територiального
органу/територiального пtдроздiлу ,ЩМС/уповноваженого су6'екта за допомогою програмного продукту <<check,> ч Dазi

технiчнот можливостi.

увАгА! У разi надання непоавдивоi iнформацiI (код квитанцiI не пiдтвеодх<четься за допомогою
поограмного продчктч <<сhесk>>)/iнформацii пDо сплатч адмiнiстоативного зборч не пiдтвеодилася
заявникч бчде вiдмовлено ч наданнi адмiнiстративноi послчги.

** Вiдмова заявнику в прийняттi документiв та оформленнi заяви-анкети нада€ться
у разi не пiдтвердження працiвником
територiального органу/територiального пiдроздiлу,ЩМС/уповноваженого суб'екта за допомогою програмного продукту
<check, iнформацiт про сплату адмiнiстративного збору яку надав заявник пiд час подання документiв (перевiряеться
у разi подання заявником коду квитанцiТ).
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ТЕХНОЛОПЧНА КАРТКА АДМIНIСТРАТИВНО

оФормлЕння тА видАчА пАспортА громАдянинд укрдiни для виiзду зд кордон
З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ HOCI€M

N9

зlп
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Етапи опрацювання звернення про

надання адмiнiстративноi послуги

Пiд час приймання документiв

струкryрний
пiдроздiл

вiд

заявника здiйснюеться перевiрка повноти
поданих заявником документiв, вiдповiднiсть

Тх

оформлення вимогам законодавства.

У разi

подання заявником iнформацiT

(коду квитанцii) про сплату адмiнiстративного

збору за допомогою програмного продукту

перевiря€ться факт сплати
та роздрукову€ться

<<check>>

адмiнiстративного збору
вiдповiдна квитанцiя*.

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

вимогам законодавства.

Вiдповiдальна

посадова особа

CTpyKTypHi

i

Працiвник
Територiального
органу,ЩМС

територiального
пiдроздiлу ,ЩМС

центру надання

адмiн iстрати вн их

послуг

Строк

пiдроздiли,
вiдповiдальнi за

виконання
етапiв (днiв)

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл,ЩМС
l-{eHTp надання

Пiд час прийому

етапи

документiв у

день звернення

адмiнiстративних
послуг

!ержавне

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

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
,ЩМС, або його

Працiвник
Територiального
органу,QМС

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

вiдокремлених
пiдроздiлiв

заявник

iнформуеться про вiдмову в прийняттi
документiв iз зазначенням пiдстав такоi
вiдмови. За бажанням заявника вiдмова
нада€ться

2

в письмовому виглядi.

у разi

вiдповiдностi поданих документiв

вимогам цього Порядку працiвник iз
використанням електронного цифрового
пiдпису та iз застосуванням засобiв Реестру

формуе заяву-анкету (у тому числi здiйснюе
отримання бiометричних даних, параметрiв).

територiального
пiдроздiлу

,ЩМС

центру надання

адм

iH

iстрати вн их

послуг

дерDкавного

з

Пiсля

формування
працiвник друкуе iT та нада€

заяви-анкети

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

здiйснюеться iз
Ре€сгру

пiд час

iT

застосуванням засобiв

формування.

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

Працiвник зверта€

написання прiзвища

та

його увагу

на

iMeHi латинськими

лiтерами вiдповiдно до Таблицi транслiтерацiТ
алфавiту
латиницею,
украiнського

затвердженою постановою КМУ

вiд

27.01.2010 N9 55.
Якщо заявник виявив бажання зазначити

сво€ прiзвище або/та iм'я

латинськими

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

зазначений факт, а саме:

пiдтверджуе

пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдроздiлiв
Працiвник
Територiального
органу,QМС

територiального
пiдроздiлу ДМС
центру надання

адм

iH

iстрати вн их

послуг

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

Пiд час прийому

документiв у

день звернення

послуг

.Щержавне

пiдприемство, що
належить до
сфери управлtння
ДМС, або його

вiдокремлених

пiдроздiлiв
Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ,QMC
l-{eHTp надання
адм iH iстрати вних

послуг

,Щержавне

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

вiдокремлених
пiдроздiлiв

Пiд час прийому

документiв у
день звернення

2

-

паспорт громадянина УкраТни, паспорт
громадянина Украi'ни для виТзду за кордон;
- документ, що пiдтверджують факт
народження, змiни iMeHi (у тому числi у разi
укладення або розiрвання шлюбу), виданого
компетентним органом iноземноТ держави та
легалiзованого в установленому порядку;
- ранiше виданi паспорта на iм'я

з них)/одного з
у тому числi в паспортах для
виiзду за кордон, виданих iноземними
державами, якщо дитина/батьки/один з
дитини/6атькiв (або одного

подружжя,

подружжя е iноземцями.

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

прийому, працiвник приймае вiд нього
письмову заяву, скану€ i'i 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 пiдтверджу€ правильнiсть внесених
до заяви-анкети вiдомостей про особу. Якщо

заявник через фiзичнi вади не

може

пiдтвердити власним пiдписом правильнiсгь
таких вiдомостей, працiвник робить вiдмiтку

про неможливiсть такого пiдтвердження

та

до заявианкети вiдомосгей про особу власним

засвiдчуе правильнiсть внесених
пiдписом.

5

заявник або його
законний
представник
Працiвник
Територiального
органу ДМС

територiального

пiдроздiлу flMC
центру надання
адмiнiстративних

послуг
державного

Пiсля перевiрки заявником правильностi
внесених до заяви-анкети вiдомостей про

особу заява-анкета перевiряеться

та

пiдписуеться (iз зазначенням дати, прiзвища

та iнiцiалiв)

працiвником

, який

прийняв

документи та сформував заяву-анкету.

пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння,ЩМС, або
його вiдокремлених
пiдоозлiлiв
Працiвник
Територiального
органу,ЩМС

територiального
пiдроздiлу ДМС

центру надання

адмiн iстративних

послуг

державного

пiдприемсгва, що
належить до сфери

6

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

оформлення заяви-анкети.

У разi подання заявником iнформацil про

сплату адмiнiстративного збору реквiзити
платежу (код квитанцii) вносяться до заявианкети та у Dазi наявносгi технiчноТ
можливостi квитанцiя роздрукову€ться за
допомогою програмного продукту <<check>>,
скану€ться

7

до заяви-анкети.

Розгляд заяви-анкети вiдповiдальним

працiвником

управлiння,ЩМС, або
його вiдокремлених
пiдооздiлiв
Працiвник
Територiального

органу .ЩМС
територiального
пiдроздiлу ДМС

центру надання

адмiн iстративн их

послуг

державного

пiдпри€мсгва, що
належить до сфери
управлiння ,ЩМС, або
його вiдокремлених
пiдооздiлiв
Працiвник
Територiального

органу !МС

Територiального
пiдроздiлу ДМС

заявник або його
законний
представник
Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання
адмt нiстративних

Пiсля прийому

документiв у

день звернення

послуг
flержавне

пiдпри€мство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

вiдокремлених
пiдооздiлiв

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання
адм iH iстрати вних

Пiд час прийому

документiв у

день звернення

послуг
flержавне

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

вiдокремлених
пiдооздiлiв

Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання
адм iнiстрати вн их

Пiд час прийому
документiв у
день звернення

послуг
Державне

пiдпри€мство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

вiдокремлених
пiдроздiлiв

Територiальни й
орган ДМС
Територiальни й
пiдроздiл ДМС

Протягом 15

робочих днiв з
дня оформлення
зая ви -а н кети.
У разi
термiнового

a
J
оформлення:

7 робочих днiв

-

протягом З
робочих днiв з
дня оформлення
заяви-анкети, у
строк до З
робочих днiв протягом З
ообочих днiв.

Здiйснення iдентифiкацiТ особи, перевiрки

в

iнформацiТ поданоТ заявником, у тому числi
надходження коштiв за адмiнiстративну
посJlугу, що нада€ться, на рахунки, вiдкритi

територiальними органами ДМС

в

територiальних органах ДКСУ

9

Рiшення про оформлення паспорта
приймаеться за результатами iдентифiкацiТ
особи, перевiрки iнформацiI поданоi
заявником, та факту належностi особи до
громадянства УкраТни.

Працiвник
Територiального
органу ДМС
Територiального
пiдроздiлу ДМС

П

рацiвн ик

Територiального
органу .ЩМС
Територiального
пiдроздiлу ДМС

Територiальн ий
орган.ЩМС
Територiальни й
пiдроздiл ДМС

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 протягом 2
ообочих 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 строк до З
робочих днiв з дня
оформлення

заяви-анкети,
але не пiзнiше

10

11

Оформлення (персоналiзацiя) паспорта

громадянина УкраТни для ви'iзду за кордон та
територiального
до
доставка
ппгянv/тапитопiального пiлоозлiлv Дмс
У разi прийняття заяви-анкети у центрi
адмiнiстративних
надання

послуг/державному пiдприсмсгвi,

що

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

вiдповiдальна особа

територiального

органу/територiального пiдроздiлу ДМС на
пiдсrавi акта приймання-передачi переда€

матерiально

вiдповiдальнiй

уповноваженого су6'екта

особi
персоналiзованi

бланки паспорта.

t2

Видача паспорта громадянина Украiни

для виТзду за кордон

У разi прийнятгя рiшення про вiдмову в
оформленнi чи видачi паспорта за
результатами розгляду заяви-анкети та
поданих документiв нада€ться письмова
вiдповiдь з обr'рунтуванням причин вiдмови.

ДП

.Полiграфiчний
комбiнат <<УкраТна>> по

ДП <Полiграфiчний
комбiнат <<УкраТна>>

паперiв>>

цiнних

виготовленню цiнних

по

виготовленню
паперiв>>

органу !МС
територiального

Територiальний
орган,ЩМС
Територiальний
пiдроздiл ДМС

центру надання

l-]eHTp надання
адм iнiстрати вних

Працiвник
Територiального

пiдроздiлу ДМС

адм iнiстрати вн их

послуг

державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремлених
пiдооздiлiв
П рацiвник

пiдпри€мство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС, або його

послуг

,Щержавне

Територiального
органу !МС
територiального

пiдроздiлу ДМС
центру надання
адмiн iстративн их

послуг
державного

пiдприемства, що
належить до сфери
чпоавлiння Дмс, або

вiдокремлених

пiдооздiлiв
Територiальний
орган
Територiальний
пiдроздiл ДМС
Центр надання

адмiнiстративних
послуг
flержавне

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
дмс, або його

2 робочих днiв.

не пiзнiше

з

робочих днiв

не пiзнiше 2о
днiв з
дня оформлення
робочих

заяви-анкети
У разi

термiнового
оформлення:
7 робочих днiв не пiзнiше 7
робочих днiв;
у строк до З
робочих днiв - не

пiзнiше 3

робочих днiв.
На В робочий
день з дня
оформлення

заяви-анкети,
але не пiзнiше 20
робочих днiв з
дня оформлення
заяви-анкети
У разi
термiнового
оформлення:
7 робочих днiв-

4
вiдокремлених

його вiдокремлених
пiдроздiлiв

1з

Оскарження

п

Рiшення про вiдмову

в

iдроздiл iB

не пiзнiше нiж
через 7 робочих
днiв;
у строк до З
робочих днiв - не
пiзнiше нiж через
З робочих днiв.

оформленнi чи видачi паспорта

може бути оскаржено особою в адмiнiстративному порядку або
до суду.

Територiальний

орrан 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
вiдома заявника в установлений законодавством строк.

х У разj подання особою або

iT законним преАставником пiд час прийомч документiв iнформацii
(реквiзитiв платежу) про сплату адмiнiстративного збору в будь-якiЙ формi, за якою може бути
перевiрено факг оплати iз використанням програмного продукту <<check>>, квитанцiя DоздDчковvеться
вiдповiдним працiвником територiального органу/територiального пiдроздiлу ДМС/уповноваженоrо
су6'екта за допомогою програмного продукry <<check>> v оазi технiчноi можливостi.

