
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження  голови 

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
_______________№_______ 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання/перебування  

(назва адміністративної послуги) 
 

Відділ з питань реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб 

 Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

№ 

з/п 
Етапи послуги 

Відповідальна 

посадова особа 
Структурний підрозділ 

Дія 

В – виконує 

У – бере участь 

П – погоджує 

З – затверджує 

Строк 

виконання  

1.  

Прийом документів, необхідних для 

надання адміністративної послуги, згідно з 

переліком визначеним з інформаційною 

карткою, їх перевірка, реєстрація заявки в 

інформаційній системі „Міський ВЕБ-

портал надання  адміністратративних 

послуг міста Києва”  

Адміністратор 

Відділ (Центр) надання 

адміністративних послуг 

 

В 
В день 

звернення 

2.  

Передача вхідного пакету документів від 

Центру надання адміністративних послуг 

до органу реєстрації 

Адміністратор 
Відділ (Центр) надання 

адміністративних послуг 
В 

В день 

звернення, або 

наступний 

робочий день 

3.  
Прийом документів від Центру надання 

адміністративних послуг до органу 

Спеціалісти органу 

реєстрації 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування 
В 

В день  

надходження 



2 

 

 

реєстрації фізичних осіб документів 

4.  Розгляд наданих документів 
Спеціалісти органу 

реєстрації 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб 

В 

В день 

надходження 

документів 

5.  Прийняття рішення 

Начальник відділу, 

головні спеціалісти 

органу реєстрації 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб 

П 

В день 

прийняття 

рішення 

6.  

Закриття відповідного стану 

адміністративної послуги в  інформаційній 

системі „Міський ВЕБ-портал надання  

адміністратративних послуг міста Києва” 

Начальник відділу, 

головні спеціалісти 

органу реєстрації 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб 

В 

В день 

звернення, або 

наступний 

робочий день 

7.  
Передача результату адміністративних 

послуг від органу реєстрації 

Спеціалісти органу 

реєстрації 

Відділ з питань реєстрації місця 

проживання/перебування 

фізичних осіб 

В 

В день 

прийняття 

рішення 

8.  
Отримання результату від органу 

реєстрації, видача суб’єкту звернення 
Адміністратор 

Відділ (Центр) надання 

адміністративних послуг 
В 

В день 

отримання 

документів 

Загальна кількість днів надання адміністративної послуги: 1 день. 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством): 1 день. 

Механізм оскарження:У разі виявлення недоліків при отриманні адміністративної послуги, суб’єкт звернення може звернутися для їх 

усунення (усно чи письмово) до посадових осіб, які безпосередньо забезпечують надання адміністративної послуги. Посадова особа, яка 

безпосередньо забезпечує надання адміністративної послуги, терміново (позачергово) вживає заходів щодо усунення виявлених недоліків. 

У відповідності до вимог статей 16, 17 Закону України «Про звернення громадян», суб’єкт звернення може оскаржити результат 

надання адміністративної послуги до вищого органу або посадовій особі (що не позбавляє права звернутися до суду відповідно до чинного 

законодавства), у разі незгоди з прийнятим за скаргою рішенням – безпосередньо до суду. 

Скарга на рішення, що оскаржувалось, може бути подана до органу або посадовій особі вищого рівня протягом одного року з 

моменту його прийняття, але не пізніше одного місяця з часу ознайомлення громадянина з прийнятим рішенням. Скарги, подані з 

порушенням зазначеного терміну, не розглядаються.  

Відповідно до статті 19 Закону України «Про адміністративні послуги», статті 99 Кодексу адміністративного судочинства України, 

для звернення до суду за захистом прав, свобод та інтересів особи встановлюється шестимісячний строк, який обчислюється з дня, коли 

особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення своїх прав, свобод чи інтересів. 

 

Керівник апарату              В. Сушінець 


