
Додаток 241 

до рішення виконавчого комітету 

від ______________ №______ 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

РЕЄСТРАЦІЯ МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ 

 

1 Суб'єкт надання 

адміністративної послуги 

Відділ реєстрації місця проживання фізичних 

осіб Покровської міської ради Донецької 

області 

2 Місце подання документів та 

отримання адміністративної 

послуги 

Віддалене робоче місце адміністраторів ЦНАП 

м. Покровськ 

85300, Донецька область, Покровський район, м. 

Покровськ, м-н Гірник, 1 

тел.(0623) 52-12-62, 099-415-46-92 

e-mail: cnap@pokrovsk-rada.gov.ua 

https://e-cnap.pokrovsk-rada.gov.ua/ 

Графік роботи віддаленого робочого місця 

адміністраторів ЦНАП м. Покровськ (м-н 

Гірник, 1) 

Понеділок, середа, четвер, субота: з 8:00 до 17:00 

Вівторок: з 8:00 до 20:00 

П’ятниця: з 8:00 до 15:45 

Вихідні дні: неділя, святкові та неробочі дні 

 

Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП 

м. Покровськ 

85362, Донецька область, Покровський район с. 

Лисівка, вул. Центральна, буд. 68;  

85330, Донецька область, Покровський район, с. 

Гришине, вул. Центральна, буд. 116;  

85370, Донецька область, Покровський район с. 

Новотроїцьке, вул. Центральна б/н 

Графік роботи віддалених робочих місць 

адміністраторів ЦНАП м. Покровськ (с. 

Лисівка, с. Гришине, с. Новотроїцьке) 

Понеділок-четвер з 8.00 до 17.00, 

П’ятниця з 8.00 до 15.45 

Перерва на обід з 12.00 до 12.45 

Вихідні дні: субота, неділя, святкові та неробочі 

дні 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

3. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання адміністративної 

послуги 

1. Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні». ст-

ст 2,3 

2. Закон України «Про місцеве 

самоврядування» 37 (1) 

3. Постанова КМУ від 02.03.2016  №207 

«Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до 

mailto:cnap@pokrovsk-rada.gov.ua


Єдиного державного демографічного 

реєстру» 

4. Закон України «Про біженців та осіб, які 

потребують додаткового або тимчасового 

захисту» стаття 20 

Умови отримання адміністративної послуги 

4. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява фізичної особи  або законного 

представника/  

5. Перелік документів, необхідних 

для отримання адміністративної 

послуги 

1. Заява встановленого зразка.   

2. Свідоцтво про народження (для осіб, що 

не досягли 16-річного віку) 

3. Документ, до якого вносяться відомості 

про місце перебування (довідка про 

звернення за захистом в Україні) 

4. Документи, які підтверджуть право на 

проживання в житлі 

5. Документи, що підтверджують право на 

перебування або взяття на облік у 

спеціалізованій установі, закладі 

соціального обслуговування та 

соціального захисту особи (для осіб, які 

перебувають на обліку у цих установах 

або закладах) 

6. Військовий квиток або посвідчення про 

приписку ( для громадян, які підлягають 

взяттю на військовий облік або 

перебувають на військовому обліку)  

6. Порядок та спосіб їх подання Письмова заява може бути подана особисто 

суб’єктом звернення або через законного 

представника 

7. Платність(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

8. Строк надання адміністративної 

послуги 

1 день (робочі) 

9. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Подані документи є недійсними або у них 

міститься недостовірна інформація.  

2. Особа не подала документів або інформації, 

необхідних для реєстрації місця перебування 

3. Для реєстрації звернулась особа, яка не 

досягла 14-річного віку 

10. Результат надання 

адміністративної послуги 

Відомості про реєстрацію місця перебування, 

внесені до довідки про звернення за захистом в 

Україні 

       Відмова у внесенні до довідки про 

звернення за захистом в Україні відомостей  про 

реєстрацію місця перебування 

11. Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або через законного представника 

 

 

Керуючий справами виконкому ради                                          А. Жук 

 


