Додаток 8
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету
16 жовтня 2020 року № 520

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги видача довідки про взяття на облік
внутрішньо переміщеної особи
(код послуги 19-07)
______________________________________________________________________________
(найменування адміністративної послуги)

Управління праці та соціального захисту населення міської ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про Центр надання адміністративних послуг
1. Місцезнаходження
Центр надання адміністративних послуг м. Олександрії
та
найменування просп. Соборний, 59, м. Олександрія, Кіровоградська обл.,
Центру
28000
2. Інформація
щодо Понеділок-середа – з 8.00 до 17.00 (без перерви)
режиму
роботи Четвер – з 8.00 до 20.00 (без перерви)
Центру
П’ятниця – з 8.00 до15.30 (без перерви)
3. Телефон/факс
тел. 7-12-51, 7-38-57
(довідки),
адреса електронна пошта: cnap@omvk.kr-admin.gov.ua
електронної пошти сайт https://cnap.olexrada.gov.ua
та веб - сайт Центру
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України
ЗУ «Про адміністративні послуги», Закон України «Про
забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» від
20.10.2014 № 1706-VII
5. Акти Кабінету
Розпорядження КМУ від 16 травня 2014 р. № 523-р «Деякі
Міністрів України
питання надання адміністративних послуг органів виконавчої
влади через центри надання адміністративних послуг»,
Постанова Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 509
«Про облік внутрішньо переміщених осіб»
6. Акти центральних
органів виконавчої
влади
Умови одержання адміністративної послуги
7. Підстава для
Внутрішнє переміщення особи яка є громадянином України,
отримання
іноземцем або особою без громадянства, яка перебуває на
адміністративної
території України на законних підставах та має право на
послуги
постійне проживання в Україні, яку змусили залишити або
покинути своє місце проживання у результаті або з метою
уникнення негативних наслідків збройного конфлікту,
тимчасової окупації, повсюдних проявів насильства, порушень
прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи
техногенного характеру. Адресою покинутого місця проживання
внутрішньо переміщеної визнається адреса місця проживання
особи на момент виникнення зазначених обставин.
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8. Перелік документів
для отримання
адміністративної
послуги

9. Платність
(безоплатність)
10. Строк надання
адміністративної
послуги
11. Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги

12. Результат надання
адміністративної
послуги

Для отримання довідки особисто:
- заява про взяття на облік як внутрішньо переміщену особу;
- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство
України, або документ, що посвідчує особу та підтверджує її
спеціальний статус, або свідоцтво про народження дитини.
Для отримання довідки у разі подання заяви про взяття на
облік законним представником особи, від імені якої
подається заява, додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного
представника, крім випадків, коли законними представниками є
батьки (усиновлювачі);
- у разі потреби - свідоцтво про народження дитини.
У разі подання заяви про взяття на облік малолітньої
дитини особою, зазначеною в абзацах третьому - шостому
пункту 2 цього Порядку, додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу заявника;
- документи, що підтверджують родинні стосунки між дитиною
та заявником;
- документ, що підтверджує повноваження представника
органу опіки та піклування або керівника дитячого закладу,
закладу охорони здоров’я або закладу соціального захисту дітей,
в якому дитина перебуває на повному державному забезпеченні,
та документ, що підтверджує факт зарахування дитини до такого
закладу.
Адміністративна послуга безоплатна
У день подання заяви або не пізніше наступного робочого дня
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, немає відмітки про
реєстрацію місця проживання на території адміністративнотериторіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє
переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт
проживання на території адміністративно-територіальної
одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, визначені
абзацом другим пункту 4 цього Порядку;
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.
Видача довідки про взяття на облік
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13. Способи отримання
Особисто, за пред’явленням документа, що посвідчує особу;
результату надання або уповноваженою особою, за пред’явленням документів, що
адміністративної
посвідчують особу та її повноваження
послуги
14. Примітка

