
ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконавчого комітету 

Васильківської селищної ради 

від 01.10.2019 року № 81 

 

____________ С.ПАВЛІЧЕНКО 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-03 

адміністративної послуги 

 

ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО РЕЄСТРАЦІЮ 

МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

 

ВІДДІЛ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНИХ ОСІБ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ 

ВАСИЛЬКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

Васильківського району 

Дніпропетровської області 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

Найменування органу, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради 

1. 
Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Центр надання адміністративних послуг 

Виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради Васильківського району Дніпропетровської 

області: 

52600, Дніпропетровська область 

Васильківський район район, смт Васильківка, 

вул. Соборна, 27-Б 

 

Відділені робочі місця: 

1) 52610, Дніпропетровської обл., 

Васильківського р-н, сВеликоолександрівка, вул. 

Центральна, 32; 

2) 52630, Дніпропетровської обл., 

Васильківського р-н, смт Письменне, вул. 

Гагаріна, 11. 

 

 

Відділ реєстрації місця проживання фізичних осіб 

виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради Васильківського району Дніпропетровської 

області: 

52600, Дніпропетровська область 

Васильківський район,  

смт Васильківка, вулиця Першотравнева, 140 

2. Інформація щодо режиму роботи Центр надання адміністративних послуг 



2 

 

суб’єкта надання адміністративної 

послуги 

Виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради Васильківського району Дніпропетровської 

області: 
понеділок,  вівторок, четвер, з 8.00 до 17.00 

середа з 8.00 до 20.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

без перерви 

субота, неділя - вихідні  
Відділені робочі місця: 
понеділок, вівторок, середа, четвер,  з 8.00 до 17.00 

п’ятниця з 8.00 до 16.00 

перерва з 12.00 до 13.00 

субота, неділя - вихідні  
Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської області: 

понеділок, вівторок, середа, четвер  з 8.00 до 17.00 

п’ятниця  з 8.00 до 15.45 

субота, неділя - вихідні 

3. 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт суб’єкта 

надання адміністративної послуги   

 

Центр надання адміністративних послуг 

Виконавчого комітету Васильківської селищної 

ради Васильківського району Дніпропетровської 

області: 

тел. (096) 056088016, (066) 8523494 

e-mail:adminvasilkovka@ukr.net,  

 

Виконавчий комітет Васильківської селищної ради 

Васильківського району Дніпропетровської 

області: 

тел. (05639) 2-23-25, (05639) 95348 

e-mail: info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua 

веб-сайт: vasilkivska-otg.vasilk-rn.dp.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується порядок та умови надання адміністративної послуги 

4. Закони України 

Закон України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні» від 

11.12.2003 року № 1382-ІV; 

Закон України «Про Єдиний державний 

демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, 

посвідчують особу чи її спеціальний статус» від 

20.11.2012 року № 5492 –VІ; 

Закон України "Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення 

повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг" 

5. Акти Кабінету Міністрів України 
Постанова КМУ від 02.03.2016 року № 207 «Про 

затвердження Правил реєстрації місця проживання 

mailto:adminvasilkovka@ukr.net
mailto:info@vasilkivska.otg.dp.gov.ua
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/888-19
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та Порядку передачі органами реєстрації 

інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру 

6. 
Акти центральних органів виконавчої 

влади 
- 

7. 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. 
Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Запит особи; запит законного представника особи 

або іншої особи 

9. 

Перелік документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги, а 

також вимоги до них 

Запит особи; запит законного представника особи 

або іншої особи. 

У разі подання запиту особою додатково 

подається: 

оригінал документа, що засвідчує особу або 

належним чином засвідчена копія документа, що 

засвідчує особу. 

У разі подання запиту законним представником 

особи подаються: 

оригінал документа, що посвідчує особу законного 

представника або належним чином засвідчена 

копія документа, що посвідчує особу законного 

представника; 

оригінал документа, що підтверджує 

повноваження законного представника або 

належним чином засвідчена копія документа, що 

підтверджує повноваження законного 

представника; 

оригінал документа, що засвідчує особу, щодо якої 

зроблено запит або належним чином засвідчена 

копія документа, що засвідчує особу, щодо якої 

зроблено запит. 

У разі подання запиту іншою особою додатково 

подаються: 

оригінал документа, що посвідчує особу законного 

представника або належним чином засвідчена 

копія документа, що посвідчує особу законного 

представника; 

оригінал документа, що підтверджує 
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повноваження законного представника або 

належним чином засвідчена копія документа, що 

підтверджує повноваження законного 

представника; 

письмова згода особи, щодо якої запитується 

інформація. 

10. 

Порядок та спосіб подання документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Особа або її законний представник для одержання 

адміністративної послуги з отримання довідки про 

реєстрацію місця проживання звертається до 

центру надання адміністративних послуг 

відповідно до місця проживання. 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

 

Адміністративна послуга безоплатна. 

 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 

Не більше 30 календарних днів з дня подання 

необхідних документів. 

13. 
Перелік підстав для відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність необхідних документів або інформації; 

у поданих документах містяться недостовірні 

відомості або подані документи є недійсними 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Отримання довідки про реєстрацію місця 

проживання (додаток 13, затверджений 

постановою КМУ від 02.03.2016 року        № 207 

«Про затвердження Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами 

реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру»). 

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Звернення до центру надання адміністративних 

послуг відповідно до місця проживання. 

16. Примітка - 

 


