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           З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня 2021 р.

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення

«Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»
Правобережне управління соціального захисту населення
 Дніпровської міської ради 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги та / або центр надання адміністративних послуг
1
Місцезнаходження 
49068, м. Дніпро, вул. Трудова, 1А   (Новокодацький р-н)
49008, м. Дніпро, вул. Уральська, 5 (Чечелівський р-н)
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок           08.00-17.00 
Вівторок            08.00-17.00
Середа               08.00-17.00
Четвер              08.00-17.00
П’ятниця          08.00-15.45
Перерва            12.00-12.45
3
Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
Тел.063 343 48 04 (Новокодацький район)
Тел. 063 343 47 27 (Чечелівський район)
e-mail: right.uszn@dmr.dp.ua
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Укази Президента України

5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанови Кабінету Міністрів України: - від 01. 10. 2014 № 509 «Про облік внутрішньо переміщених осіб», зі змінами; - від 22. 09. 2016 № 646 «Про затвердження Порядку створення, ведення та доступу до відомостей Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб», зі змінами
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України від 27. 12. 2016 № 1610 «Про затвердження форми Заяви про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Наявність факту внутрішнього переміщення особи, яка є громадянином України, іноземцем  або особою без громадянства, яка перебуває на території України на законних підставах та має право на 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.
8
Перелік необхідних документів
Для повнолітніх осіб :1. Заява за встановленою формою. 2. Документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (за необхідності) (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби. 3. Пред'являються оригінали документів:  паспорта громадянина України  або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтва про народження дитини. 4. За відсутності документа, що підтверджує факт проживання на території адміністративно_територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення пред'являються:  документи, фото-, відеоматеріали, що підтверджують факт проживання на території адміністративно_територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення;  трудова книжка;  документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно;  свідоцтво про базову загальну середню освіту;  атестат про повну загальну середню освіту;  документ про професійно-технічну освіту (за наявності); - документ про вищу освіту (науковий ступінь) (за наявності). Для неповнолітніх осіб: 1. Заява за встановленою формою (з пред'явленням оригіналу документа, що посвідчує особу законного представника дитини). 2. Копія свідоцтва про народження дитини. 3. Довідка з місця навчання (за наявності). 4. Рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування. 5. Один з документів в залежності від обставин ,що підтверджує родинні стосунки між дитиною та заявником; що підтверджує повноваження особи як законного представника, 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

9
Спосіб подання документів 
Заяву та документи, необхідні для отримання довідки, повнолітня або неповнолітня внутрішньо переміщена особа подає особисто 
10
Платність (безоплатність) надання 
Послуга надається безоплатно

11
Строк надання 
Послуга надається у день подання заяви про взяття на облік, а у випадках відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці заява розглядається протягом 15 робочих днів після надання доказів, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (військовий квиток з відомостями щодо проходження військової служби; трудова книжка із записами про трудову діяльність; документ, що підтверджує право власності на рухоме або нерухоме майно; свідоцтво про базову загальну середню освіту; атестат про повну загальну середню освіту; документ про професійно-технічну освіту; документ про вищу освіту (науковий ступінь); довідка з місця навчання; рішення районної, районної у мм. Києві чи Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської чи районної у місті ради про влаштування дитини до дитячого закладу, у прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу, встановлення опіки чи піклування; медичні документи; фотографії; відеозаписи тощо).
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
1.Невідповідність вмісту наданого пакета документів вимогам чинного законодавства. 2. Виявлення недостовірних відомостей у поданих документах. 3. Відсутні обставини, що спричинили внутрішнє переміщення. 4. Заявник втратив документи, що посвідчують особу (до їх відновлення). 5. 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 адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, та відсутні докази, що підтверджують факт проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення. 6. Докази, надані заявником для підтвердження факту
проживання на території адміністративно-територіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, не підтверджують такого факту.
13
Результат надання адміністративної послуги
Внесення даних особи в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб та видача довідки внутрішньо переміщеної особи.
14
Способи отримання відповіді (результату)
Послуга  або рішення про відмову у видачі довідки надається особисто у день звернення, а в  випадках   відсутності в документі, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документі, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус відмітки про реєстрацію місця проживання на території адміністративно-територіальної одиниці - не пізніше ніж через 15 робочих днів після її подання

































 









          З А Т В Е Р Д Ж У Ю
Начальник Правобережного управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради
_______________О.І. Антонова
«03» травня 2021 р.


ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА
адміністративної послуги у сфері соціального захисту населення

«Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи»
Правобережне управління соціального захисту населення 
Дніпровської міської ради

№ П/П
Етапи послуги
Відповідальна посадова
особа і підрозділ
Дія
Термін виконання
1.



Прийом документів для видачі довідки про взяття на облік 
 внутрішньо переміщеної особи 
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
2.
Перевірка достовірності та повноти документів про взяття на облік 
 внутрішньо переміщеної особи 
Начальник відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
П
Протягом
1 дня 
(в окремих випадках 15 днів)
3.
Внесення даних особи в Єдину інформаційну базу даних про внутрішньо переміщених осіб
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
4.
Підпис довідки про взяття на облік 
 внутрішньо переміщеної особи 
Начальник управління або заступник начальника управління
З
Протягом
1 дня
4.
Внесення даних особи в журнал обліку виданих довідок внутрішньо переміщених осіб та видача довідки внутрішньо переміщеної особи під підпис.
Спеціаліст відділу прийому громадян з питань надання усіх видів соціальної допомоги та компенсацій
В
Протягом
1 дня
Загальна кількість днів надання послуг
15
Загальна кількість днів (передбачена законодавством)
15
Умовні позначки: В-виконує, У- бере участь, П - погоджує, З – затверджує.



