Публічна послуга
Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання публічної
послуги:
Для повнолітніх осіб:
- заява* за встановленою формою;
- документ, що підтверджує факт проживання на території адміністративнотериторіальної одиниці, з якої здійснюється внутрішнє переміщення, на день
виникнення обставин, що спричинили внутрішнє переміщення (за
необхідності) (військовий квиток з відомостями щодо проходження
військової служби).
Пред'являються оригінали документів:
- паспорта громадянина України, або документа, що посвідчує особу та
підтверджує її спеціальний статус, або свідоцтва про народження дитини.
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:
- заява* за встановленою формою (з пред’явленням оригіналу документа, що
посвідчує особу законного представника дитини);
- копія свідоцтва про народження дитини;
- довідка з місця навчання (за наявності).
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.
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.

Строк надання публічної послуги: 15 робочих днів.
Результат надання публічної послуги:
Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи
Примітка: * У разі наявності в заявника паспорта у вигляді ID-картки, в заяві
обов’язково зазначається номер запису (13 цифр) та код органу, що видав
паспорт (4 цифри)

