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IнФормАцrйнд кдрткА АдмIнIстрдтивноi послуги
ОФОРМЛЕННЯ I ВИДАЧА ПАСПОРТА ГРОМАДЯНИНА УКРДiНИ
3 БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ HOCI€M

W1j

вперще пiсля досягнення 14-рiчного BiKy

Gа

й

r,t*у"а

"

*

субЪкта нада н ня адм

i

н

iстрати вноТ послуги)

Iнформачiя про су6'екга надання адмiнiстративноi послуги

Найменування органу,

в якому

здiйснюеться

обслуговування: територiального пiдроздiлу
ДМС;

центру надання адмiнiсгративних послуг;
державного пiдприемсrва, що належить до сфери
управлiння ДМС або його вiдокремленого
Мiсце знаходження суб'екта надання

адмiнiстративно'i послуги

Вiмiл''Центр надання адмiнiсгративних послуг" виконавчого

L,
З44ОЗ, PiBHeHcbKa область, м.Вараш, мiкрорайон Будiвельникiв, 25|
нежитлове примiщення 104

Iнформацiя щодо режиму роботи
су6'екта надання адмiнiсгративноi

Четвер

Телефон/факс (довiдки),

Тел.067-З64-з7-46

послуги

адреса
електронноТ пошти та веб-сайт суб'екта

KoMiTeTy

BapacbKoi MicbKoT ради

Понедiлок, BiBTopoK, середа - з 0В.00 до 17,15 год,
- з 08.00 до 20.00 год.
'ятниця - з 0В.00 до 16.00
e-mail : спар@чаrаsh.rч.qоч,uа

кими регламенry€ться
чи

Закони УкраТни

порядок та
lT

спецiальний сгатус>;
3акон Украiни <Про громадянство УкраТни>;
свободу пересування та вiльний вибiр мiсця
закон украiнц

"о"*з:i::,

"гiро

i*uдо,,,iГ'""поо тимчасовi заходи

на перiод

проведення

поста"ова КМУ вiД 25.0з.2015 N9 з02 <Про затвердження зразка
бланка, технiчногО опису та ПорядкУ оформленнЯ, видачi,,, обмiну,
пересилання, вилучення. повернення державi, визнання недiйсним та
Акти Кабiнету MiHicTpiB Украiни

знищення пасhорта громадянина Украiни>
Постанова КМУ вiд 02.0з.2016 Ns 2о7 <Про затвердження Правил
передачi органами реестрачiТ
реестрацiТ мiсця проживання та Порядку
вного демографi ч ного ре€стру> ;
ного
д
€
и
держа
нформа
цiт
до
' 'постанова КМУ вiд 26.||.2о14 N9 669 <Про затвердження Порядку
отримання, вилучення з €диного державного демогр_афiчного ре€стру
я вiдцифрованих вiдбиткiв пальцiв рук осоЬи>,
н-ак-аз lчвС вiд 26.11,2014 N9 1279 <Про затвердження зразка
i

заяви-анкети для внесення iнформацiт до €диного
демографiчного ре€стру>>, зареестрований в

державного

MiHicTepcTBi

юстицiТ УкраТни,10 грудня 2014 р. за Ns 1586/26З63;

НаказМВСвiд16.ОВ.2012МВсN9715<<ПрозатвердженНязразкiв

до
документiв, якi подаються для встановлення належностl
.ройuдrrar.а Украiни, прийняттЯ до громадянства УкраТни, оформлення

набуттЯ громадянства УкраТни, припиfiення

Акти центральних органiв виконавчоi
влади

громадянства Укра[ни,

та
с*uЁу"ап"" рiшень про оформлення набутrя громадянства Украiни,
7
УкраТни
юстицiТ
MiHicTepcTBi
в
заре€
с
трований
журналiв облiкуо,
вересня 2OI2p. за NS 1549/21В61 ;

НаказМВСвiд16.оВ'2о16N9816<прозатверджеНняПорядку
за заявами про оформлення документiв для витзду
гроrаl"Н УкраIнИ за кордоН на постiйне лроживання>>, зареестрований

провадження

в

Йiнiстерствi юстицiI

УкраТни

09

вересня 2016

р,

за N9 124U29З71.

НаказМВСвiдlВ.10.2Оl9N9В75<прозатверджеНняВИМогдо

вiдцифрованого образу обличчя особи, фотокарток, що подаються для

2

7.

8.

Акти мiсцевих органiв
влади/органiв
самовпялчвання

виконавчоi

п iдтверджують громадя нство Украjни чи спецiальний сгатус особи, та
фотографiчного зображення на них>>, заре€стрований в MiHicTepcTBi
юстицiт Украiни 07 листопада ?019 р. за N9 1146/З4117

Вiдсутнi

мiсцевого

Умови отримання адмiнiстративноi цослуrи

Пiдстава для одержання
адмi нiстоативнот послvги

!осягнення громадянином УкраТни 14-рiчного BiKy
Для оформлеt ня паспорта громадянина УкраТни особа

подае:

заяву-анкету за зразком, затвердженим наказом МВС Bia
26.tL,2O|4 N9 1279 (формуеться та роздрукову€ться iз застосуванням
засобiв €диного державного демографiчного ре€стру працiвником
територiального пiдроздiлу ДМС/центру надання адмiнiстративних]
послуг/державногО пiдприемства, що належить до сфери управлiння

1)

ДМС, i його вiдокремленого пiдроздiлу);
2) свiдоцтвО про народження абО документ/ що пiдтверджу€ факт
народження, виданий компетентними органами iноземнот держави;
3) оригiнали документiв, що пiдтверджують громадянство та
посвiдчують особу батькiв або одного з них, якi на момент народження
(для
особи перебували у громадянствi
пiдтвердження факту належностi особи до громадянства
У разi вiдсутностi таких документiв або у разi, коли батьки чи один
iз батькiв такоТ особи на момент Ti народження були iноземцями або
особами без громадянства, або у разi набутгя особою громадянства
УкраТни на територiТ УкраТни пода€ться довiдка про ре€страцiю особи
громадянином Укратни (згiдно з формою 44, затвердженою наказом
МВС вiд 16.0в,2о12 N9 715 <Про затвердження зразкiв документiв, якi
подаються для встановлення належностi до громадянства Укра'iни,
прийнятгя до громадянства УкраIни, оформлення набутгя громадянства
УкраТни, припинення громадянства УкраТни, скасування рiшень про

УкраТни

Укратни).

оформленнЯ набуттЯ громадянстВа УкраТни, та журналiв облiку>>,
зареестроваНого в Мiнiстерсгвi юстицi'i УкраIнИ 7 вереснЯ 2oL2 р, за N9

1549/21861);
4)

паспорт громадянина УкраIни для виIзду за кордон - аля осiб,

якi постiйно проживали за кордоном, та повернулися в установленому

yKpa'iHy;
про взяття на облiк

порядку на проживання в

5)

бездомноI

9.

посвiдчення

особи);

бездомноТ особи (для

облiк внутрiшньо перемiщеноТ особи

6) довiдку про взяття на
(для внутрiшньо перемiщеноТ особи);
7) flокументи, що пiдтверджують BiдoMocTi для внесення
додатковоi змiнно'i iнформачiт до безконтактного електронного носlя,

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

що мiститься у паспортi (за наявностi таких документiв):

7.1) довiдкУ про присво€ння ре€страцiйного номера облiковоТ_
картки платника податкiв з ,щержавного ре€стру фiзичних осiб

платникiв податкiв або повiдомлення про вiдмову вiд його прийнятrя ,Щержавному ре€сгрi фiзичних осiб - платникiв

за чr,rови оеестDацii в

податкiв та iнших обов'язкових платежiв або отримання
повiдомлення про вiдмову вiд прийнятrя зазначеного номера (для

осiб, якi через cBo'i релiгiйнi переконання вiдмовилися вiд прийняття
зазначеного номера);

7.2) про мiсце проживання - довiдку про ре€страцiю мiсця
проживання особи або довiдку про зняте мiсце проживання (за

у додатках 1з, 16 до Правил ре€qграцiТ мiсця
проживання, затверджених постановою КМУ вiд 02.0З.2016 N9 207) або

зразками наведеними

довiдкУ про ре€страцiю
за зразком, наведеним

мiсця проживання (видану до 04,04,2016

у додатку 11 до

Порядку ре€сграцi'i мiсця
проживання та мiсця перебування фiзичних осiб в YKpaTHi та зразкiв
необхiдних документiв, затвердженого наказом МВС вiд 22,11,2012 N9
1077) Довiдка нада€ться для внесення iнформацiТ про заре€строване
мiсце проживання або про зняте з реестрацiТ мiсце проживання, Якщо

особа не була заре€стрована
|

l

на

територiт Укратни довiдка про

реестрацiю мiсця проживання не нада€ться;
7.З) про народження дiтей - свiдоцтва про народження дiтей (за

наявностi);
бi
l.а) про шлюб

позiDвання
шлюб
розiрвання шлюбу

-

свiдоцтво про Uuлюб,

шлюбу,
| свiдоцтво- про розiрвання шлюбу, рiшення суду про розiрвання
l яке набрало законнот сили, або виданий компетентними органами
l iноземно'i держави документ, який згiдно з 11 нацiональним
| зако"одавсrвом пiдтверджуе вiдповiдний факт (за умови перебування у
| шлюбi або реестрацiТ акту цивiльного стану про його розiрвання);
z.sl пDо змiну iMeHi свiдоцтво про змiну iMeHi, свiдоцтво про
l

-

l
I

|

l

|

l
|

I

l
l
l
l

l
1

|

|

l
l
I

l
l
I

I

l
I

l
l

l
I

|

l

J
народження, свiдоцтво про шлюб, свiдоцтво про розiрвання шлюбу,
рiшення суду про розiрвання шлюбуl яке набрало законноi сили, або
виданий компетентними органами iноземноТ держави документ, який
згiдно з lT нацiональним законодавством пiдтверджу€ вiдповiдний факт
(за умови змiни прiзвища, iMeHi або по батьковi).

Для оформлення паспорта особi, яка не може
пересуватися самостiйно у зв'язку з тривалим розладом

здоров'я, який пiдтверджу€ться медичним висновком закладу охорони
здоров'я, оформлений в установленому порядку, або особi, яка

вiдбувае покарання в установах виконання покарань або
перебувае на тривалому стацiонарному лiкуваннi в закладах
МОЗ закритого типу додатково пода€ться одна фотокартка розмiром
10 х 15 сантиметрiв для внесення вiдцифрованого образу обличчя

особи шляхом сканування iз застосуванням засобiв Реестру. Фотокартка
повинна вiдповiдати Вимогам до вiдцифрованого образу обличчя особи,
фотокарток, що подаються для оформлення або обмiну документiв, що

посвiдчують особу, пiдтверджують громадянство УкраТни

спецiальний статус особи,

та

на

фотографiчного зображення
затвердженого наказом МВС вiд 1В.10.2019 N9 В75.

чи
них,

Внесення до заяви-анкети та у подальшому у паспорт
написання складових iMeHi <<прiзвицlа>> та <<iMeHi>>
здiйснюеться украiнською мовою та латинськими лiтерами
вiдповiдно до Таблицi транслiтерацiТ украiнського алфавiry
латиницею, затвердх(еною постановою КМУ вiд 27.01.2ОlО

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€ зазначений факт, а саме:
- паспорт громадянина Укра'iни для виТзду за кордон, проТзний
документ диrини;
- документ, що пiдтверджуе факт народження, змiни iMeHi (у

тому числi у разi укладення або розiрвання шлюбу), виданого
компетентним органом iноземноI держави та легалiзованого в
установленому порядку;

- ранiше виданi паспорта на iм'я батькiв (або одного

з

них)/одного з подружжя, у тому числi в паспортах для виТзду за
кордон, виданих iноземними державами, якщо дитина/батьки/один з
подружжя € iноземцями.
У
разi

подання заяви-анкети

законним

представником/уповноваженою особою адмtнiстрацii установи
виконання покарань або закладу МОЗ закритого типу, додатково

посвiдчуе особу законного
представника/уповноваженот особи та документ, що пiдтверджуе
повноваження особи як законного представника (KpiM випадкiв, коли
законним представником € один iз батькiв)/уповноваженоТ особи
адмiнiстрацiТ установи виконання покарань або закладу МОЗ закритого
подаються документ, що

типу.

Виданi компетентними органами iноземно'i держави документи
засвiдчуються в установленому законодавством порядку, якщо iнше не
передбачено мiжнародними договорами УкраТни. TaKi документи

подаються з перекладом на ykpa'iHcbky мову, засвiдченим нотарiально,
Оригiнали документiв (KpiM довiдки про ре€страцiю особи

громадянином Украiни) повертаються

особi або ti

законному

пDедставникч/уповноваженiй особi пiсля оформлення заяви-анкети.
Громадянин УкраТни, який досяг 14-рiчного BiKy з метою подання
документiв та заяви-анкети для оформлення паспорта вперше

зверта€ться особисто вiдповiдно
проживання до:

1о.

Порядок та спосiб подання документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiсгративноТ послуги

до заре€строваного

мiсця

- територiального пiдроздiлу,ЩМС;
- центру надання адмiнiстративних послуг/державного
пiдпри€мстваt що належить до сфери управлiння ДМС, або його
вiдокремленого пiдроздiлу - за умови наявностi обладнання для

оформлення заяв-анкет засобами €диного
реестрY,

державного демографiчного

якщо особа визнана судом обмежено дiездатною

або

недiсздатною, документи та заява-анкета подаються одним iз i]
законних представникiв (одним iз батькiв (усиновлювачiв), опiкунiв,
пiклувальникiв або iнш их законних представникiв).
Якщо мiсце проживання особи не заре€стровано, документи та
заява-анкета подаються до територiального пiдроздiлу Дмс/центру

надання адмiнiстративних послуг/державного пiдприемства,
належить до сфери управлiння ДМС, або йщ9 lЦsщрgчдý

що

4
за ре€строван и м мiсцем п рожива ння,
внутрiшньо перемiщена особа подае документи та заяву-анкету
адмiнiстративних
до r"р"rорiuльного пiдроздiлу ДМС/центру наданнясфери
управлiння
iБ.пуr/дuЁ*авного пiдприемства, що належить до
проживання, що
дмс, joo його вiдокремленого пiдроздiлу за мiсцем
i'iдrЁ"рд*уaтьс" довiдкою про взяття на облiк внутрiшньо перемiщеноТ

оста

н н i],t

особи,

особа, мiсце проживання яко.i заре€строване на тимчасово
окупованiй територiт Украiни АР Крим або м, с,:ч-т_о::l,ол_тооu,

будь якого працюючого територlального
документи
-пiдроздiлу та заяву-анкету до
!МС/центру надання адмiнiстративних послуг/державного

пiдпри€мства,

що пuп"*ить до сфери управлiння Дмс, або

його

вiдокремленого пiдроздiлу за мiсцем звернення,
особа, мiсце проживання якот заресстроване на _тимчасово
областях
окупованiй търиторiт Укратни у Донецькiй або Луганськiй
пода€ документи та заяву-анкету до будь якого працюючоrо

адмiнiстративних
i.БriоБi"i"ного пiдроздiлу ДМС/центру наданнясфери
управлiння
пiдприемства, що належить до
пБiпуVд"р*авного
'
або
дмъi .'оь його вiдокремленого пiдроздiлу у flонецькiй

ЛуганськiЙ областi вiдповiдно,

Бездомна особа пода€ документи та заяву-анкету до
територiального пiдроздiлу ДМС/центру надання адмiнiстративних
пЬЬу.7д"р*авного пiдприемства, що належить до сфери управлiння
дмс, ЪОо його вiдок-р"rп""о.о' пiдроздiлу за мjсцем майбутньоi
мiсця проживання,
..ЯкЩоособа,яКадосягла14-рiчноговiкувiдбУва€
реестрачii'lT
покараНняв
на тривалому
перебувас
vcтaHoBax виконання покарань або
*ll
закритр,9
МО3
закладах
в
лiкуваннi
4?.1ц::]:
Ёiацiонарному
y:lro,"
подаються через уповноважену особу адмiнiстрацii вiдповiдноL
r{lсцем
за
пiдроздjлу
дмс
територiального
чи закладу до
3акладу,
або
вiдповiдноi
установи
рЬrЙ.у""пня адмii]страцii
з тривалим
для подання документiв особою, яка у зв'язку
зверненням
за
самостiйно,
пересуватися
може
не
роaпuдь' здоров'я
письмовiй
TaKo'i особИ або Гi закоНного представника, оформленим у
працiвникал.
виiзд
фЪрмi, здiйснюеться
.,чл?l,оl]"".""::::

Платнiсть (безоплатнiсть) надання
Строк надання адмiнiстративноI послуги

Адмiнiстративна послуга безоплатна

@pМлю€тЬсявпepшe'BИда€
тЬсян9-niз11ye.нiж
оформлення заяви-анкети для
З
через 2О робочиХ днiв

дня

його

tл.

в г,-рийн,ттi документiв та оформленнi
повного перелiку
,a".n-"r*urn здiйснюеться у разi неподання
вимогам законодавства,

u l uуlгlur

tl

Вiдмова заявпи*у-

або не вiдповiднiсrь iх оформлення
дБ*уме"тiв
--

Ьiдrо"u вiд оформлення чи видачi паспорта за результатами
заявнику

Перелiк пiдстав для вiдмови у наданнi
адм iH iстрати вноТ послуги

у
нада€ться
розгляду заffiи-анкети та поданих документiв
разi якщо:
1) особа не € громадянином УкраIни;
оrр"йпа паспор, (у тому числi паспорт зразка 1994
2) особа
року);
'-"3j

"*u

не пiдтверджують
данi, отриманi з баз даних Ре€сrру, картотек,
надану заявником iнформацiю;
який не
4) за видачею паспорта звернувся законний представник,

ма€ документально пiдтверджених повноважень на отримання
паспорта;
.ллл...
5) особа подала не в повному обсязi документи та iнформацiю,

Резульrат надання адмiнiстративноi

Способи отримання вiдповiдi

(результату)

пiдйдiпУ ДМС/центру надання адмiнiстративних послуг/державного
або його
пiдпри€мства, що ,uп"*ить до сфери управлiння !МС,
вiд
вiдмову
про
пlиймае
рiчrення
пiдроздiлу
вiдокремленого
iнформуе
i
заяви-анкети
обор",,еннi
i"
прийняття до*уrчпri"
ви та ко[
особу/за конНого п редста вника/уповноважену о*бу 1 ?:. ]дста
виглядl,
вiдмови. За бажанням вiдмова надаеться в письмовому

для

iI законний представник
подання ,9:_,1_::I"y_л:.1:::,::
особою) звертаеться особисто до

отримання паспорта особа або

7упБно"ажена особа

(у разi

;;#;fi;/уп"о"й"u*ъноь
тапrlтппiапццпгп

пiлпозлiлV

дмс/центру

наданt!jццl!ýIрq]хlt-|ИlХ

5
послуг/державного пiдприемства, що належить до сфери управлlння
ДМС, або його вiдокремленого пiдроздiлу, який прийняв документи
для його оформлення.
Якщо до безконтактного електронного носiя, що мiститься у
паспортi внесено вiдцифрованi вiдбитки пальцiв рук - паспорт
видаеться законному представнику/уповноваженiй особi за умови
присутностi особи на iм'я якоi оформлено паспорт.

У

разi

законним

паспорта

отримання

представником/уповноваженою особою пода€ться документ, що
посвiдчуе особу законного представника/уповноваженоТ особи, та

документ,

що

пiдтверджу€

представника/уповноваженоТ

у

особи

повноваження

законного

;

Якщо документи для оформлення паспорта подавалися особою, яка

зв'язку

з

тривалим розладом здоров'я

не може

пересуватися

самостiйно, за зверненням такоТ особи або iJ законного представника,

оформленим у письмовiй формi, здiйснюеться виiЪд працiвника
територiального пiдроздiлу ДМС за мiсцем проживання особи або за
мiсцем перебування особи у закладi охорони здоров'я.

У разi прийнятгя рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi

паспорта

за

результатами розгляду заяви-анкети

документiв нада€ться
вiдмови,

письмова вiдповiдь

з

та

поданих

обiрунтуванням причин

У разi подання заяви-анкети через центр надання адмiнiстративних

послуг/державне пiдпри€мство, що належить до сфери управлtння
,QМС, або його вiдокремлений пiдроздiл територiальний пiдроздiл ДМС
надсила€ письмове повiдомлення про прийняте рiшення до вiдповiдного
сч6'скта для подальшого вDVчення заявникч,

Заявник ма€ право повторно звернутися до територiального

16.

Примiтка

пiдроздiлу ДМС/центру надання адмiнiстративних послуг/державного
пiдприемства, що належить до сфери управлiння,QМС, або його
вiдокремленого пiдроздiлу в разi змiни або усунення обставин, у
зв'язку з якими йому було вiдмовлено в оформленнi чи видачi
паспорта.

ко
020р.

'I""

тЕхнолопчнА кАрткА АдмIнIстрдтивноi

""*,V

оФормлЕння I видАчА пАспортА громАдянинА укRаiни,

,

З БЕЗКОНТАКТНИМ ЕЛЕКТРОННИМ HOCI€M

впер]rtе пiсля досягнення 14-рiчного BiKy
N9

з/п

Етапи опрацювання звернення

надання адмiнiстративноi послуги

Пiд час приймання документiв вiд

про

заявниlr<а

здiйснюеться перевiрка повноти поданих
заявником документiв, вiдповiднrсть Тх

оформлення вимогам законодавства.

У разi

1

виявлення факту подання не Bcix

необхiдних документiв або подання документiв,
оформлення яких не вiдповiдае вимогам
законодавства, заявник iнформуеться про
вiдмову в прийняттi документiв iз зазначенням

пiдстав такоТ вiдмови. За бажанням заявника
в письмовому виглядi.

вiдмова нада€ться

У разi вlдповiдностi поданих докурrеьпЪ
вимогам Порядку оформлення, видачi, обмiну,

пересилання, вилучення, повернення державi,

визнання недiйсним

2.

та знищення

паспорта
затвердженого

громадянина УкраТни,
Постановою КМУ вiд 25.0З.2о15 N9 зо2
(в редакцiТ Постанови кМУ N9 745 вiд
26.10,2016), працiвник iз
використанням
електронного цифрового пiдпису та засобiв
Реестру формуе заяву-анкету (у тому числi

здiйснюе отримання бiометричних даних,
параметрiв).

Пiсля формування заяви-анкети

працiвниlr<

та нада€ заявнику для перевiрки
правильностi внесених до заяви-анкети

друку€ iT

вiдомостей,

Реестрацiя

заяви-ан кети
здiйснюетьсЯ iз застосуваНням засобiв Реестру
пiд час ii формування.

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

Працiвник зверта€

написання прiзвища

його уваry заявника

та iMeHi

на

латинськими
лiтерами вiдповiдно до Таблицi транслiтерацiТ
алфавiту
украi'нського
латиницею.

затвердженою постановою КМУ вiд 27.01.2010

N9 55 *Про впорядкування

з.

транслiтерацiТ

украiнського алфавiту латиницею>>.

Якщо заявник виявив бажання зазначити
свое 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 пiдтверджу€ зазначений факт, а саме:

-

паспорт громадянина УкраТни для виТзду
за кордон. проi'зний документ дитини;

- документ, що пiдтверджують факт
у разi

народження, змiни iмeнi (у тому числi

укладення або розiрвання шлюбу), виданого
компетентним органом iноземноТ держави та

легалiзованого в установленому порядку;

-

ранiше виданi паспорта на iм'я батькiв

(або одного з них)/одного з подружжя, у тому

числi в паспqртах для виi'зду за

коDдон.

Вiдповiдальна

посадова особа

струкryрний
пiдооздiл

CTpyKrypHi

i

Працiвник

територiального
пiдроздiлу ДМС,
центру надання

адм iнiсграти вн их

послуг,

державного

пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння,ЩМС або
його вiдокремленого
пiдооздiлч
Працiвник

територiального
пiдроздiлу ,QМС,
центру надання

адм iнiстрати вн их

послуг, державного

пiдпри€мсгва,

що

належить до сфери
управлiння ,ЩМС, або
його вiдокремленого
пiдроздiлу

П

рацiвник

територiального

пiдроздiлу ,QМС,
центру надання
адмiнiстративних
послуг, державного
пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння,QМС або
його вiдокремленого
пiдроздiлу

пiдроздiли,
вiдповiдальнi за
етапи

Територiальний
пiдроздiл flMC,
центр надання

адмi

н

iстрати вн их

послуг, державне

Строк

виконання
етапiв (днiв)
Пiд час
прийому

документiв у
день звернення

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
,ЩМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл
Територiал ьн и й
пiдроздiл ДМС,
центр надання
адмiн iстративних
послуг, державне
пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
,ЩМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл
Територiальний
пiдроздiл !МС,
центр надання

адм

i

н

iстрати вн их

послуг, державне

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

Пiд час
прийому

документiв у
день звернення

Пiд час
прийому

документiв у
день звернення

2
виданих
lноземними
якщо
державами,
дитина/батьки/один з подружжя € iноземцями.

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

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

Якщо пiд

час

пiдтверджуючi докуЙенти

прийому вiдсутнi
та заявник згоден

вiдмовитися вiд оформлення, працiвник
вiдмову вiд оформлення заяви-

оформлю€

анкети та iнформуе заявника про
обов'язковiсть отримання паспорта
гDомадянина УкоаТни,

Пiсля перевiрки заявник власним пiдписом
пiдтверджуе правильнiсть внесених до заявианкети вiдомостей про особу. Якщо заявник

через фiзичнi вади не може пiдтвердити
власним пiдписом правильнiсгь таких
вiдомостей, працiвник робить вiдмiтку про
неможливiсть такого пiдтвердження та

засвiдчуе правильнiсть внесених
4,

до

заяви-

анкети вiдомостей про особу власним пiдписом.

заявник або його
законний
представник/
уповноважена особа
адмiнiсграцii
вiдповiдних закладiв
та установ,
працiвник
територiального
пiдроздiлу ,ЩМС,
центру надання

адмiнiстративних
послуг,
державного

пiдприемсгва, що

Пiсля перевiрки заявником правильностi
до заяви-анкети вiдомостей про
особу заява-анкета перевiря€ться та
внесених

пiдписуеться (iз зазначенням дати, прiзвища та

5.

iнiцiалiв) працiвником , який прийняв
документи та сформував заяву-анкету.

Працiвник скану€

Ре€стру

iз застосуванням засобiв

до заяви-анкети документи.

якi

подаються заявником. Оригiнали документiв

повертаються заявнику

заяви-анкети.

пiсля

оформлення

належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремленого
пiдооздiлч

Працiвник
територiального
пiдроздiлу ,ЩМС,
центру надання

адмiнiсгративних

послуг,
державного
пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння ДМС, або
його вiдокремленого
пiдооздiлч
. Працiвник

територiального
пiдроздiлу ДМС,
центру надання

адмiнiстративних
послуг,

6.

державного
пiдприемсгва, що
належить до сфери
управлiння ДМС або

його вiдокремленого

У разi

прийнятгя заяви-анкети у центрi
надання адмiнiстративних послуг/державному

пiдприемствi, що

управлiння ДМС,
пiдроздiлiв:

7.

належить до

або його

сфери

вiдокремлених

прийнята заява-анкета та

cкaHoBaHi

документи (у тому числi отриманi бiометричнi
данi, параметри) iз застосуванням засобiв

п iл

позл iлч

Адмiнiстрацiя
вiдповiдних
закладiв та
установ,

територiальний

Пiсля час
прийому

документiв у
день звернення

пiдроздiл ДМС,
центр надання

адм

iH

iстративн их

послуг, державне
пiдприемство, що
належить до

сфери управлiння
,ЩМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл

Територiальний
пiдроздiл ДМС,
центр надання

адмiнiстративних
послуг, державне

Пiд час
прийому

документiв у
день звернення

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл

Територiальний

пiдроздiл ДМС,
центр надання
адм iнiстративних

послуг, державне

Пiд час
прийому

документiв у
день звернення

пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл

Керiвник/
заступник
керiвника
територiального
пiдроздiлу ДМС або
особа, яка викону€
його обов'язки

Територiальний
пiдроздiл ДМС

прийняття
зая ви-анкети

Працiвник

Територiал ьни й
пiдроздiл ДМС

не пiзнiше
наступного
робочого дня
пiсля
надходження

У день

Ре€стру автоматично розподiляються та
надсилаються до територiального пiдрозлiлу
ДМС, який обслуговуе вiдповiдний
уповноважений суб'ект.
Працiвник територiального пiдроздiлу ДМС

в.

перевiряе повноту поданих заявником
документiв, вiдповiднiсть Тх оформлення
вимогам законодавства.

У оазi

пDийняття рiшення пDо вiдмовч

в

територiального
пiдроздiлу ДМС

з
розглядi документiв, прийнятих

у

центрi

заяви-анкети
до розгляду

надання адмiнiстративних послуг, державному

пiдпри€мствi,

що належить до сфери
або його вiдокремленому

управлiння ДМС,

пiдроздiлi, працiвник надсила€ згаданим
уповноваженим су6'ектам письмове
повiдомлення про вiдмову в iх розглядi iз
зазначенням пiдстав вiдмови з метою
подальшого вручення заявнику.

Розгляд заяви-анкети

працiвником

вiдповiдальнr,lм

9.

П рацiвник
територiального
пiдроздiлу ,ЩМС

Територrальний
пiдроздiл,ЩМС

Не пiзнiше 15
робочих днiв з
Аня
оформлення

заяви-анкети.

Здiйснення iдентифiка цii особи

Працiвник

територiального

10.

пiдроздiлу ,ЩМС

Рiшення про оформлення

паспорта
приймаеться територiальним пiдроздiлом,ЩМС

11.

за результатами iдентифiкацiТ особи
перевiрки факту належностi особи
громадянства Украiни.

та

до

72,.

територiального
пiдроздiлу ,ЩМС

Територiальни й
пiдроздiл ДМС

передаються до

ДП
<<УкраТна>> по

<Полiграфiчний комбiнат
виготовленню цiнних паперiв>> для

виготовлення паспорта

Оформлення (персоналiзацiя1 паспорта
громадянина УкраТни та доставка до

Працiвник Головного

дмс

обчислювального
центру единого
державного

демографiчного

територiального пiдроздiлу ДМС

Працiвник
<

.QП

Полiграфiчн

и

й

комбiнат <<УкраТна>> по
виготовленню цiнних
паперiв>>

У разi прийнятгя заяви-анкети у центрi
надання адмiнiстративних послуг/державному
пiдприемствi, що належить до сфери
управлiння ДМС, або його вiдокремлених

L4.

пiдроздiлiв, матерiально вiдповiдальна особа
територiального пiдроздiлу ,QMC на пiдставi
акта приймання-передачi переда€ матерiально
вiдповiдальнiй особi уповноваженого суб'екта
персоналiзованi бланки паспорта.
Видача паспорта громадянина Украi'ни

У разi

прийняття рiшення про вiдмову

в

оформленнi чи видачi паспорта за
результатами розгляду заяви-анкети та
поданих документiв нада€ться письмова
вiдповiдь з обiрунтуванням причин вiдмови.

15.

У разi подання документiв заяви-анкети
через центр надання адмiнiстративних
послуг/державне пiдпри€мство,

заяви-анкети,
Не пiзнiше 16
робочих днiв з
дати
оформлення

ресстру ,QМС

1з.

Не пiзнiше 15
робочих днiв з
дати
оформлення

заяви-анкети

Вiдомостi (персональнi данi), зазначелr у

заявi-анкетi,

Працiвник

Територlальний
пiдроздiл,ЩМС

що

належить

до сфери управлiння ДМС, або його
вiдокремлений пiдроздiл територiальний
пiдроздiл Дмс
надсила€ письмове
повiдомлення про прийняте рiшення до

Працiвник

територiального

пiдроздiлу ДМС,
центру надання
адЙiн iстрати вн их
послуг,
державного
пiдприемства, що
належить до сфери
управлiння ДМС або
його вiдокремленого
пiдроздiлч
Пра цiвник
територiального
пiдроздiлу ,ЩМС,
центру надання
адмiнiстративних
послуг/
держа вного
пiдпри€мства, що
належить до сфери
управлiння flMC або
його вiдокремленого
пiдроздiлу

,ЩП

<Полlграфiчний

комбiнат

по

<<УкраТна>)

виготовленню

цiнних

паперiв>>

Територiальний
пiдроздiл ДМС,
центр надання
адм iH iстрати вних
послуг,

державне

пiдпри€мство, що
належить до
сфери управлiння
,QМС або його
вlдокремлений
пiдроздiл
Територiальний
пiдроздiл !МС,
центр надання
адм iнiстрати вн их

послуг, державне
пiдприемство, що
належить до
сфери управлiння
ДМС або його
вiдокремлений
пiдроздiл

не пiзнiше
наступного
робочого дня з
дня прийнятгя
рiшення про
оформлення
паспорта
не пiзнiше З

робочих днiв з
дня
направлення
даних для
виготовлення
паспорта
не пiзнiше нiж
через 20
робочих днiв з
дня
оформлення

заяви-анкети

не пiзнiше нiж

через 20
робочих днiв з
дня
оформлення

заяви-анкети

вiдповiдного су6'екта для подальшого вручення
заявнику.
16.

Оскарження

рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта
може бути оскаржено особою в адмiнiстративному порядку або
до суду.
територiальний орган дмс ма€ право переглянути

рiшення, прийняте територiальним пiдроздiлом ДМС,

i

за

4
наявностi пiдсгав зобов'язати його скасувати попередн€
рiшення про вiдмову в оформленнi чи видачi паспорта

прийняти нове рiшення на пiдставi ранiше поданих

документiв.
L7.

Поимiтка

Iнформацiя про результати розгляду скарги доводиться
до вiдома заявника в установлений законодавством строк.

i

