
V! 

 

                                                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          розпорядженням селищного голови 

                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

                                                                                                                        
                                                                                                                                              

                                                                                            

                                                                                        

 

НФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

 

 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

                                           (назва адміністративної послуги) 

 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги ) 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги   

1 Місцезнаходження: 

ЦНАП  

  вул.Шевченка,66, смт.Богородчани 

Івано-Франківський район 

  Івано-Франківська область 

 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

2  Інформація щодо 

режиму роботи ЦНАП  

 

Понеділок з 9.00 до 16.00 
Вівторок    з 9.00 до 16.00 
Середа       з 9.00 до 16.00 
Четвер       з 9.00 до 20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 15.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя  – вихідні дні 

3  Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт 

 

 Тел. 22473 

          

 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 1. Закон України «Про свободу пересування та вільний 

вибір місця проживання в Україні» від 11.12.2003 № 1382-

ІV зі змінами від 10.12.2015  

2. Закон України «Про адміністративні послуги» від 

06.09.2012  № 5203-VІ; 

3. Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

від 21.05.1997 № 280/97-ВР 

5. Акти Кабінету 

Міністрів України 

1. Постанова КМУ «Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру» від 02.03.2016 № 207 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для одержання 

адміністративної 

послуги 

Заява особи або її законного представника. 

7 Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

1) заява 

2) паспорт громадянина України або інший документ , що 

до якого внесено відомості про реєстрацію/зняття з 



 

 

 

 

 

 Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

                                                     

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

реєстрації місця проживання 

3) свідоцтво про народження 

4) інші документи (за необхідності) 

У разі подання заяви представником особи додатково 

подаються:  

1. Документ, що посвідчує особу представника; 

2. Документ, що підтверджує повноваження особи, як 

представника, крім випадків, коли заява подається 

законними представниками малолітньої дитини – батьками 

(усиновлювачами). 

8 Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

отримання 

адміністративної 

послуги 

Особисте звернення заявника або законного представника, 

представника за дорученням  

9 Платність 

(безоплатність) надання 

адміністративної 

послуги 

Адміністративна послуга безоплатна. 

10 Строк надання 

адміністративної 

послуги 

 В день подання заявником або його представником 

документів. 

 

11 Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

Орган реєстрації відмовляє у видачі довідки про 

реєстрацію місця проживання/перебування, якщо: 

- особа не подала необхідних документів; 

- у поданих документах містяться недостовірні відомості 

або подані  документи є недійсними; 

- звернулася особа, яка не досягла 14 років. 

12 Результат надання 

адміністративної 

послуги 

Довідка про реєстрацію місця проживання 

13 Способи отримання 

відповіді (результату) 
Особисто або через уповноважену особу 



                                                                                                                            ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                          розпорядженням селищного голови 

                                                                                      від_____________2021р. №_______ 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

 

 Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи 

                                           (назва адміністративної послуги) 

Управління «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги ) 

 

п/п Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа і 

структурний 

підрозділ 

Дія 

(В, У, П, З) 

Термін виконання 

(днів) 

1. Прийом документів, що 

подаються особою або її 

представником для 

оформлення довідки 

адміністратор В Протягом 1 дня 

2. Перевірка належності 

документа особі, що його 

подала, його дійсності (в т.ч. 

документа, який посвідчує 

особу представника та 

підтверджує його 

повноваження), правильності 

заповнення заяви та наявності 

документів, необхідних для 

видачі довідки 

адміністратор  

 

 

В 

В день подання 

особою або її 

представником 

документів 

3. Підготовка та оформлення 

довідки 

 

адміністратор В В день подання 

особою або її 

представником 

документів 

4. Реєстрація довідки у Журналі  адміністратор В В день подання 

особою або її 

представником 

документів 

 

5. Видача довідки адміністратор  

В 

В день подання 

особою або її 

представником 

документів 

6. Оскарження У встановленому законом порядку 

 

 

 

 

 Начальник Управління «Центр 

 надання адміністративних послуг» 

 Богородчанської селищної ради                                                  Руслан Костей 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


