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Режим роботи:  

понеділок,вівторок, середа  – з 08-00 до 

17-00 ; 

четвер – неприймальний день; 

пятниця – з 08-00 до 16-00; 

субота, неділя - вихідний 

 
 

Реєстрація місця перебування 

1.  

 

 

 

 

 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

 

       1. Заява встановленого зразка. 

       2. Довідка про взяття на облік внутрішньо 

перемі- 

щеної особи, довідка про звернення за захистом в 

Україні та копія. 

       3. Документ, що посвідчує особу громадянина 

та його копія (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) 

      4. Свідоцтво про народження та копія (для осіб, 

що не досягли 16-річного віку). 

2. 
Порядок та спосіб їх 

подання 
 

Особисто  

3. 

 

Платність (безоплатність) 

надання адміністративної 

послуги 

Безкоштовно 

 

4. 

Строк надання 

адміністративної послуги 

У день безпосереднього звернення  

5. 

Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 
 

1. Особа не подала документів або інформації, необ- 

хідних для реєстрації місця перебування. 

2. Подані документи є недійсними або у них 

міститься недостовірна інформація. 

Рішення про відмову в реєстрації місця перебування 
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приймається в день звернення особи. 

6. 
Результат надання 

адміністративної послуги 
 

Внесення відомостей про реєстрацію місця перебу- 

вання до довідки про взяття на облік внутрішньо пе- 

реміщеної особи, довідки про звернення за захистом 
в Україні. 

7. 
Способи отримання 

відповіді (результату) 
 

Особисто  

 

8. 

Акти законодавства, що 

регулюють порядок та 

умови 

надання адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про свободу пересування та ві-

льний вибір місця проживання в Україні».  

2. Закон України «Про місцеве самоврядування».  

3. Закон України « Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення по- 

вноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг».  

4.Закон України «Про адміністративні послуги».  

5. Постанова КМУ від 02.03.2016р. №207  

9. 
Відповідальний за 

виконання 
 

Відділ ведення Реєстру територіальної громади 

Маловисківської міської ради  

вул. Спортивна 6, м. Мала Виска , Маловисківський 

район, Кіровоградська область 

тел.: (05258) 5-15-95,  

т.факс: (05258) 5-14-51,                              

 E-mail: rejestr@mviskarada.gov.ua  
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