Інформаційна картка
Адміністративної послуги
РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ/ПЕРЕБУВАННЯ
(назва адміністративної послуги)
Виконавчий комітет Cмолінської селищної ради
(найменування суб'єкта надання адміністративної послуги)
Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
Місцезнаходження суб'єкта
Смолінська селищна рада
1.
надання
адміністративної
смт.Смоліне, вул.Казакова 39.
послуги
Смолінська селищна рада
2.
Орган, що надає послугу
Інформація щодо режиму Понеділок- етвер: з 8:00 до 17.00
роботи
суб'єкта
надання П'ятниця: з 8:00 до 16.00
адміністративної послуги
Субота, неділя: вихідний
Телефон/факс
(довідки),
адреса електронної пошти та
4.
веб-сайт суб'єкта надання Електронна адреса адміністративної послуги
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» - (ст. 37-1),
Закон України «Про адміністративні послуги»,
Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця
5.
проживання в Україні (ст.1,2,3.,ст.6,ст.6-1,ст.7,ст.9,.10,11(1-2-3),
Закони України
ст.13,ст.14,
Закон України «Про інформацію» - ст.5,
Закон України «Про захист персональних даних»,
Кодекс України «Про адміністративні правопорушення»
Декрет Кабінету Міністрів України "Про державне мито" ст. 4п.6 ст.3,
Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил
Акти
Кабінету
Міністрів
6.
реєстрації місця проживання та Порядку передачі органами
України
реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного
реєстру» від 02.03.2016 року №207
Акти центральних органів
7.
виконавчої влади
Акти
місцевих
органів Меморандум про співробітництво між Ратнівською районною
8.
виконавчої влади, органів державною адміністрацією та Ратнівською селищною радою в сфері
місцевого самоврядування
надання адміністративних послуг
Умови отримання адміністративної послуги
Для отримання послуги особа або її законний представник подає
письмово заяву на : реєстрацію місця проживання
- на реєстрацію місця перебування ;
- про зняття особи з реєстрації місця проживання (у разі здійснення
реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з реєстрації
попереднього місця проживання
документ,
до
якого
вносяться
відомості
про
місце
Вичерпний
перелік
проживання(паспорт громадянина України,
документів, необхідних для
- тимчасове посвідчення громадянина України, посвідка на постійне
здійснення
проживання, посвідка на тимчасове проживання, посвідчення біженця,
реєстрації/зняття
з
посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення
реєстрації місця проживання
особи, якій надано тимчасовий захист, довідка про звернення за
шляхом
внесення
захистом в Україні.).
інформації
до
реєстру
9.
Якщо дитина не досягла 16-річного віку, подається свідоцтво про
територіальної громади ,
народження або свідоцтво про належність до громадянства України;
документів
,до
яких
- квитанцію про сплату державного мита або документ про
вносяться
відомості
про
звільнення від його сплати;
місце проживання особи ,із
- талон зняття з реєстрації (у разі зміни місця проживання в
зазначенням адреси житла
межах України). Талон зняття з реєстрації не подається у разі
,та
до
Єдиного
оформлення реєстрації місця проживання з одночасним зняттям з
демографічного реєстру
реєстрації попереднього місця проживання;
- документи, що підтверджують право на проживання в житлі,
перебування або взяття на облік у спеціалізованій соціальній
установі,
закладі
соціального обслуговування та соціального
захисту, проходження служби у військовій частині, адреса яких
зазначається під час реєстрації;
- військовий квиток або посвідчення про приписку (для громадян,
3.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

які підлягають взяттю на військовий облік або перебувають на
військовому обліку).
У разі подачі заяви законним представником особи додатково подаються:
- документ, що посвідчує особу законного представника;
- документ, що підтверджує повноваження особи як законного
представника, крім випадків, коли законними представниками є
батьки (усиновлювачі).
Реєстрація
місця
проживання
новонародженої
дитини
здійснюється також на підставі направлених органами соціального
захисту населення даних, що зазначив законний представник, з яким
постійно проживає дитина, у заяві про призначення допомоги при
народженні дитини. При проживанні батьків за різними адресами для
реєстрації місця проживання дитини, яка не досягла 14 років, разом з
одним з батьків надається обов'язкова письмова згода на реєстрацію
дитини другого з батьків, а також довідка адресно-довідкового підрозділу
територіального органу за місцем його проживання, про те, що дитина не
зареєстрована разом з ним (у разі необхідності).
Всі особи при подачі заяви мають подати:
- відомості про реєстрацію (3 екземпляри, з яких 1 для органів статистики
)
- картку реєстрації особи та адресну картку
- облікову картку, або будинкову книгу
Подача заяви (письмово) –
Порядок та спосіб подання
1. особисто
документів, необхідних для
2. представником отримання адміністративної
(законний представник або представник на підставі довіреності,
послуги
посвідченої в установленому законом порядку).
З оплатою
За
реєстрацію,
місця
проживання\перебування
сплачується
адміністративний збір:
у разі звернення особи протягом встановленого цим Законом строку - у
Платність
(безоплатність) розмірі 0,0085 розміру мінімальної заробітної плати;
надання
адміністративної у разі звернення особи з порушенням встановленого цим Законом строку
послуги
- у розмірі 0,0255 розміру мінімальної заробітної плати.
У разі реєстрації місця проживання одночасно із зняттям з попереднього
місця проживання адміністративний збір стягується лише за одну
адміністративну послугу та зараховується до місцевого бюджету за новим
місцем проживання
Плата за надання адміністративних послуг
Код ЄДРПОУ - 3770536
МФО - 899998, код платежу - 22012500,
Реквізити рахунків
Рахунок №33214879011487
Отримувач –Казначейство України,
Місцевий бюджет Смолінської селищної ради
Строк
надання
здійснюється в день подання документів.
адміністративної послуги
Орган реєстрації відмовляє в реєстрації місця проживання\перебування ,
якщо:
особа не подала передбачені цим Законом документи або інформацію;
у поданих особою документах містяться недостовірні відомості або подані
Вичерпний перелік підстав
нею документи є недійсними;
для
відмови
у
наданні
для реєстрації або зняття з реєстрації звернулася особа, яка не досягла
адміністративної послуги
14-річного віку.
Рішення про відмову приймається в день звернення особи. Заява про
реєстрацію чи зняття з реєстрації місця проживання повертається особі із
зазначенням у ній причин відмови"
реєстрація місця проживання/перебування (паспортний документ та інші
Результат
надання документи, що подавалися для реєстрації місця проживання дітям віком
адміністративної послуги
від 14 до 16 років видається довідка про реєстрацію місця
проживання/перебування особи)
Спосіб отримання відповіді
Особисто;
(результату)
законним представником.
Затверджено:
Рішення виконавчого комітету
Смолінської селищної ради

