ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 06-04

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ
АБО МІСЦЕ ПЕРЕБУВАННЯ
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

Віддалене робоче місце відділу
«Центр надання адміністративних
послуг»

Перелік необхідних документів

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська
область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
42652, вул. Гагаріна, буд. 145, с. Кам’янка,
Тростянецького району, Сумської області
тел. (05458) 5-97-76
E-mail: Kamenka2015@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год.
Вівторок з 08-00 до 17-15 год.
Середа
з 08-00 до 17-15 год.
Четвер
з 08-00 до 17-15 год.
П’ятниця з 08-00 до 16-00 год.
Обідня перерва з 12:00 до 13:00
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1.Запит особи за зразком, наведеним у додатку 3 до
Правил реєстрації місця проживання
(заповнюється самою особою, її законним
представником або іншою особою).
2.Документ, до якого внесені відомості про місце
проживання або місце перебування особи (паспорт
громадянина України, тимчасове посвідчення
громадянина України, посвідка на постійне

проживання, посвідка на тимчасове проживання,
довідка про звернення за захистом в Україні), який
повертається після прийняття документів. У разі
подання запиту законним представником додатково
подається: документ, що посвідчує особу законного
представника, та документ, що підтверджує
повноваження законного представника, іншою особою
- письмову згоду особи, щодо якої запитується
інформація, на надання інформації про неї
Оплата

Безоплатна

Термін виконання

Протягом десяти робочих днів з дня його
надходження.

Результат послуг

Видача довідки про реєстрацію місця
проживання/місця перебування
Особисто, законним представником
Особі може бути тимчасово відмовлено у разі, якщо
не надано всі необхідні документи для отримання
довідки про реєстрацію місця проживання/місця
перебування
Закон України «Про свободу пересування та вільний
вибір місця проживання в Україні»;
Закон України «Про місцеве самоврядування»;
Закон України «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо розширення
повноважень органів місцевого самоврядування та
оптимізації надання адміністративних послуг»;
Закон України «Про адміністративні послуги»;
Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про
затвердження правил реєстрації місця проживання та
Порядку передачі органами реєстрації інформації до
Єдиного державного демографічного реєстру»
У разі проживання особи без реєстрації місця
проживання, до неї застосовуються заходи
адміністративного впливу відповідно до статті 197
КУпАП (санкція – попередження або накладення
штрафу від одного до трьох неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян). Розгляд справ про
адміністративні правопорушення і накладення
адміністративних стягнень покладено на виконавчі
комітети сільських, селищних, міських рад.
Від імені виконавчих комітетів сільських, селищних,
міських рад розглядати справи про адміністративні
правопорушення, передбачені статтями 197, 198 цього
Кодексу (при накладенні адміністративного стягнення
у вигляді попередження в центрі надання
адміністративних послуг), мають право адміністратори
центрів надання адміністративних послуг.

Спосіб отримання
Причина відмови

Законодавча основа

Примітка

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ АБО МІСЦЕ
ПЕРЕБУВАННЯ

Додаток 3
до Правил
_____________________________________
(найменування, місцезнаходження

_____________________________________
запитувача)

_____________________________________
(назва органу реєстрації/

_____________________________________
територіального органу ДМС)

_____________________________________

ЗАПИТ
органу державної влади, підприємства, установи, організації,
закладу щодо доступу до персональних даних
Відповідно до статті 16 Закону України “Про захист персональних даних” прошу
надати відомості про реєстрацію місця проживання та інші персональні дані, що
містяться в реєстрі територіальної громади/Єдиному державному демографічному
реєстрі:
прізвище
____________________________________________________________________
ім’я
________________________________________________________________________
по батькові
__________________________________________________________________
дата і місце народження
_______________________________________________________
громадянство/підданство
______________________________________________________
документ, що підтверджує особу,
_______________________________________________
з метою
________________________________________________________________________
(мета зазначається з посиланням на нормативно-правовий акт)

____________________________________________________________________________
Реквізити оперативно-розшукової справи/ухвали слідчого судді/ухвали суду
(необхідне
зазначити)
______________________________________________________________________
_______________________________________________ від ____ ______________ 20 __ р.
____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові особи, яка підписує запит)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ АБО МІСЦЕ
ПЕРЕБУВАННЯ

