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      ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  
01/10 «НАДАННЯ ДОВІДКИ ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК ВНУТРІШНЬО 

ПЕРЕМІЩЕНОЇ ОСОБИ» 
Департамент соціальної політики Ужгородської міської ради  

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 
виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 
адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  Відділ прийому і видачі документів «Єдине вікно»               
департаменту соціальної політики Ужгородської міської 
ради м. Ужгород пл .Ш. Петефі,24. (I-й поверх) 

2 Інформація щодо режиму 
роботи  

понеділок-четвер з 08.00до17.00,п’ятниця з 08.00 до 14.00 
прийом документів: понеділок-четвер з 8.30до 16.00 
п’ятниця 8.30 до 13.00  

3 Телефон / факс, електронна  
адреса, офіційний веб-сайт  

(0312)612979 
(0312)630104 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони  України «Про адміністративні послуги» 

5 Акти Кабінету Міністрів 
України 

«Про облік внутрішньо переміщених осіб» 01.10.2014 
№509  

6 Акти центральних органів 
виконавчої влади 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Заява суб’єкта звернення 

8 Перелік необхідних 
документів 

1. Заява 
2.Оригінал паспорту 
3.Оригінал РНОКПП 
4.Документ, що підтверджує факт проживання на 
території адміністративно-територіальної одиниці (за 
наявності) 
5.Оригінал свідоцтва про народження дітей 
    Заяву про взяття на облік малолітньої дитини, яка 
прибула без супроводження законного представника, для 
отримання довідки може подавати від її імені родич (баба, 
дід, прабаба, прадід, повнолітні брат або сестра, тітка, 
дядько) або вітчим, мачуха, в яких проживає (перебуває) 
дитина. 

9 Спосіб подання документів  Особисто заявником або уповноваженим представником. 
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10 Платність (безоплатність) 
надання  

Безоплатно 

11 Строк надання  1 день 

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні  

1.Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє 
переміщення 
2.У державних органів наявні відомості про подання 
завідомо неправдивих відомостей для отримання довідки 
3.Заявник втратив документи, що посвідчують особу (до 
їх відновлення) 
4.У документі заявника, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України, або документі, що 
посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, 
нема відмітки про реєстрації місця проживання на 
території їх адміністративно-територіальної одиниці, з 
якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні 
докази, що підтверджують факт проживання на території 
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. 
5.Докази, надані заявником для підтвердження факту 
проживання на території адміністративно-територіальної 
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення у 
зв’язку з обставинами,  не підтверджують такого факту. 

13 Результат надання 
адміністративної послуги 

 Довідки внутрішньо переміщеної особи або мотивована 
відмова 

14 Способи отримання 
відповіді (результату) 

Особисто заявником або уповноваженим представником 

     Також до інформаційної картки додається – форма заяви 
 
      
  Дія або бездіяльність посадових осіб, уповноважених відповідно до закону 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів можуть бути оскаржені до 
суду в порядку встановлення законом. 
 
 
Директор департаменту                                                  Алла КЕЛЕМЕЦ 
 
 
 


