ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядженням виконавчого
комітету Кілійської міської ради
від « 4 4 »
НММАЗС 2016 р.
№ М: у/ А - І ® 4 &
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Код послуги №1/3/03
ВНЕСЕННЯ ВІДОМОСТЕЙ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ МІСЦЯ
ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ У ВІДПОВІДНИЙ ДОКУМЕНТ
ОСОБИ У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕЙМЕНУВАННЯМ ВУЛИЦЬ
(назва адміністративної послуги)

Сектор ведення Реєстру територіальної громади міста апарату
виконавчого комітету Кілійської міської ради
(вийменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
Центр надання адміністративних послуг
Найменування центру
надання
апарату виконавчого комітету Кілійської
міської ради
адмі ні стративної
послуги, в якому
здійснюється
обслуговування суб’єкта
звернення
68300, Одеська область, м. Кілія, вул. Миру, 57
Місцезнаходження
центру надання
(перший поверх)
адміністративної
послуги
Інформація щодо
Понеділок:
режиму роботи центру
з 10.00 до 17.00 (без перерви на обід),
надання
вівторок, середа, п ’ятниця:
адміні стративної
з 08:00 до 15:00 (без перерви на обід),
четвер:
послуги
з 08:00 до 20:00 (без перерви на обід),
субота, неділя - вихідні
Контактна інформація
(04843)4-43-03;
центру надання
E-mail: спар kmr(2),email.ua
адмі н істр ативної
http ://www.gorso vet-ki 1іy a.org.u a
послуги:
- телефон;
- електронна пошта;
- веб-сайт
Умови одержання адміністративної послуги
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Перелік документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги,
а також
вимоги до них

Порядок та спосіб
подання документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги
7 Платність/безоплатність
надання
адміністративної
послуги
8 Розмір та порядок
внесення плати
(адміністративного
збору) за платну
адміністративну послугу
9 Нормативно-правові
акти, на підставі яких
стягується плата
(адміністративний збір)
10 Нормативно-правові
акти, на підставі яких
суб’єкт звернення
звільняється від сплати
адміністративного збору
11 Строк надання
адміністративної
послуги
12 Перелік підстав для
відмови в наданні
адміністративної
послуги
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1. Усне звернення
2. Документ, до якого вносяться відомості про
місце проживання/перебування (паспорт
громадянина України, тимчасове посвідчення
громадянина України, посвідка на постійне
проживання, посвідка на тимчасове
проживання, посвідчення біженця, посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту,
посвідчення особи, якій надано тимчасовий
захист, довідка про звернення за захистом в
Україні)
Заявник для одержання адміністративної
послуги звертається до центру надання
адміністративних послуг, повноваження якого
поширюється на відповідну адміністративнотериторіальну одиницю.
Адміністративна послуга є безоплатною.

-//-

-//-

-//-

У день безпосереднього звернення особи або її
представника/в день отримання документів від
центру надання адміністративних послуг.
1. Особа не подала документи, необхідні для
внесення зміни реєстрації місця проживання .
2. Подані документи є недійсними або у них
міститься недостовірна інформація
3. Для реєстрації звернулась особа, яка не
досягла 16-річного віку.
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Рішення про відмову внесення відомостей про
реєстрацію місця проживання у відповідний
документ особи приймається в день звернення
особи або її представника.
Внесення відомостей про реєстрацію місця
Результат надання
проживання до паспорта громадянина України,
адм ін істрати вн ої
тимчасового посвідчення громадянина
послуги
України, посвідки на постійне проживання,
посвідки на тимчасове проживання,
посвідчення біженця, посвідчення особи,
яка потребує додаткового захисту, посвідчення
особи, якій надано тимчасовий захист, а
відомості про реєстрацію місця перебування
вносяться до довідки про звернення за
захистом в Україні (шляхом проставлення в
них відповідного штампа реєстрації місця
проживання/перебування особи
Звернення до центру надання адміністративних
Способи одержання
послуг, повноваження якого поширюються
відповіді (результату)
на відповідну адміністративно-територіальну
одиницю.
Акти законодавства, що регулюють
порядок та умови надання адміністративної послуги
Закон України «Про свободу пересування та
Закони України (номер,
вільний вибір місця проживання в Україні»;
дата, назва, стаття)
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»;
Закон України «Про захист персональних
даних»
Акти Кабінету Міністрів Постанова КМУ від 02.03.2016 № 207 «Про
України (номер, дата,
затвердження правил реєстрації місця
назва)
проживання та Порядку передачі органами
реєстрації інформації до Єдиного державного
демографічного реєстру»
Акти центральних
органів виконавчої влади
-//(номер, дата, назва)
Акти місцевих органів
виконавчої влади,
органів місцевого

самоврядування (номер,
дата, назва)
19 Примітка
* також до інформаційної картки додається форма заяви.

