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Про районну Програму розвитку надання
послуг з оформлення та видачі паспорта
громадянина України, паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, проїзного
документа дитини, здійснення реєстрації
(зняття з реєстрації) місця проживання та
перебування мешканцям району на 2014 – 2016 роки
Керуючись пунктом 16 частини першої статті 43 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Районну Програму розвитку надання послуг з оформлення та видачі
паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, проїзного документа дитини, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації)
місця проживання та перебування мешканцям району на 2014 – 2016 роки (далі
- Програма) затвердити (додається).
2. Фінансовому управлінню райдержадміністрації при формуванні
районного бюджету на 2014 рік передбачити необхідні кошти на виконання
Програми.
3. Відповідним структурним підрозділам райдержадміністрації з
районними установами та організаціями здійснити заходи, спрямовані на
виконання Програми.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
районної ради з питань законності, правопорядку, регламенту та депутатської
етики (Кантор С.С.).

Голова ради

Ю.Кноблох

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення районної ради
від«31»__01__2014р. № 326

РАЙОННА ПРОГРАМА
розвитку надання послуг з оформлення та видачі паспорта громадянина
України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, проїзного
документа дитини, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця
проживання та перебування мешканців району на 2014 – 2016 роки
Правові підстави
Районну програму розвитку надання послуг з оформлення та видачі
паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, проїзного документа дитини, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації)
місця проживання та перебування мешканців району на 2014 - 2016 рік (далі –
Програму), розроблено на виконання Законів України «Про адміністративні
послуги», «Про захист персональних даних», «Про свободу пересування та
вільний вибір місця проживання в Україні», «Про основи соціального захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо повноважень центрального органу
виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у
сфері зовнішніх зносин України», Положення про паспорт громадянина
України, затвердженого постановою Верховної Ради України від 26 червня
1992 року № 2503-Х11, Положення про Державну міграційну службу України,
затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 405, з
метою реалізації державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції),
у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства,
реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством
категорій мігрантів.
Загальна частина
Берегівський районний відділ Головного управління Державної
міграційної служби України в Закарпатській області (далі - Берегівський РВ ГУ
ДМС України в Закарпатській області) є новоутвореним підрозділом Державної
міграційної служби України, входить до системи органів виконавчої влади та
реалізує державну політику у сферах міграції (імміграції та еміграції), у тому
числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації
фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів.
Основними завданнями Берегівського РВ ГУ ДМС України в
Закарпатській області є:
внесення пропозицій щодо формування державної політики у сферах міграції
(імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній)
міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб, біженців та інших визначених
законодавством категорій мігрантів;
реалізація державної політики у сферах міграції (імміграції та еміграції), у
тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації

фізичних осіб, біженців та інших визначених законодавством категорій
мігрантів;
оформлення, видача, обмін, повернення, вилучення, знищення, визнання
недійсним паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для
виїзду за кордон та проїзного документа дитини.
Відповідно до вимог міжнародних стандартів та належного захисту
документів від підроблення і незаконного використання паспорта громадянина
України для виїзду за кордон, утворено Державну інформаційну систему
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування.
Удосконалення та розвиток інформаційної системи реєстраційного обліку
фізичних осіб та їх документування потребує залучення додаткових коштів для
виготовлення та встановлення інформаційних стендів, виготовлення бланків
робочих документів, придбання робочих столів, стільців, тумб, сейфів, шаф
металевих, факсу, копіювально-розмножувальної техніки, комп’ютера та
програмного забезпечення.
Мета Програми
Метою програми є забезпечення громадян Берегівського району
послугами з оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини,
здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання та перебування та
розвиток інформаційної системи реєстраційного обліку фізичних осіб та їх
документування.
Завдання і заходи Програми
Програмою передбачається:
реалізація комплексу заходів щодо підвищення ефективності роботи
Берегівського РВ ГУ ДМСУ у Закарпатській області по документуванні
населення району паспортами громадянина України, паспортами громадянина
України для виїзду за кордон, проїзного документа дитини, здійснення
реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання та перебування;
створення оптимальної і ефективної Державної інформаційної системи
реєстраційного обліку фізичних осіб та їх документування;
забезпечення належного рівня безпеки населення і захисту їх документів від
підроблення і незаконного використання, відповідно до вимог міжнародних
стандартів;
вдосконалення структури та забезпечення належного рівня матеріальнотехнічного забезпечення Берегівського РВ ГУ ДМСУ України в Закарпатській
області інформаційними стендами, бланками робочих документів,
комп’ютерною технікою, майном, засобами зв’язку та програмним
забезпеченням.
Матеріально – технічне забезпечення
Передбачити необхідне фінансування у районному бюджеті на 2014 –
2016 роки для виготовлення інформаційних стендів, бланків робочих
документів, придбання робочих столів, стільців, тумб, сейфів, шаф металевих,
факсу, копіювально-розмножувальної техніки, комп’ютера та програмного
забезпечення на загальну суму 50 тис. грн.

Обсяги та джерела фінансування
Фінансування заходів Програми здійснюватиметься за рахунок коштів
районного бюджету, місцевих бюджетів, благочинних надходжень та інших
джерел фінансування, не заборонених законодавством.
Реалізація Програми здійснюється два етапи:
I-й (підготовчий) етап – перший квартал 2014 року – підготовка та розробка
необхідної документації: розпорядчих документів, визначення джерел
фінансування;
II-й етап – 2014-2016 рік – передбачає виготовлення та встановлення
інформаційних стендів, виготовлення бланків робочих документів, придбання
робочих столів, стільців, тумб, сейфів, шаф металевих, факсу, копіювальнорозмножувальної техніки, комп’ютера та програмного забезпечення в сумі 50
тис. грн.
Головним розпорядником коштів на виконання заходів Програми
визначити Берегівську районну державну адміністрацію.

Заступник голови ради

А.Браун

ПАСПОРТ
(загальна характеристика районної Програми)
Районна Програма розвитку надання послуг з оформлення та видачі
паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за
кордон, проїзного документа дитини, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації)
місця проживання та перебування мешканцям району на 2014- 2016 роки.
1.

Ініціатор розроблення
Програми

2.

Розробник Програми

3.

Співрозробники програми
Відповідальний виконавець
Програми

4.

5.

Учасники Програми

Термін реалізації Програми
Етапи виконання Програми
6.1. (для довгострокових
програм)
6.

Берегівський РВ ГУ ДМС України в
Закарпатській області
Берегівський РВ ГУ ДМС України в
Закарпатській області
Берегівська районна державна адміністрація
Берегівський РВ ГУ ДМС України в
Закарпатській області
Берегівський РВ ГУ ДМС України в
Закарпатській області
Берегівська районна державна адміністрація
та районна Рада
2014-2016 рік
I-й етап (підготовчий) – І квартал 2014 року,
II-й етап – 2014 – 2016 рік

Виготовлення та встановлення
інформаційних стендів, виготовлення
Загальний обсяг фінансових бланків робочих документів, придбання
ресурсів, необхідних для
робочих столів, стільців, тумб, сейфів, шаф
7.
реалізації Програми, тис.
металевих, факсу, копіювальногрн, усього, у тому числі:
розмножувальної техніки, комп’ютера та
програмного забезпечення в сумі 50 тис.
грн.
7.1. Кошти районного бюджету 50 тис. грн.
Кошти місцевих бюджетів,
7.2. благочинних та інших
надходжень, тис. грн.

Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів,
передбачених районною Програмою розвитку надання послуг з
оформлення та видачі паспорта громадянина України, паспорта
громадянина України для виїзду за кордон, проїзного документа
дитини, здійснення реєстрації (зняття з реєстрації) місця проживання
та перебування мешканцям району на 2014 – 2016 роки
№
п/п

1.

2.

3.

Зміст

Сума
грн.

2014 рік
Виготовлення
та
встановлення
інформаційних стендів, виготовлення
бланків робочих документів, придбання
робочих столів, стільців, тумб, сейфів, 20 000
шаф металевих, факсу, копіювальнорозмножувальної техніки, комп’ютера та
програмного забезпечення
2015 рік
Виготовлення
та
встановлення
інформаційних стендів, виготовлення
бланків робочих документів, придбання
робочих столів, стільців, тумб, сейфів, 15 000
шаф металевих, факсу, копіювальнорозмножувальної техніки, комп’ютера та
програмного забезпечення
2016 рік
Виготовлення
та
встановлення
інформаційних стендів, виготовлення
бланків робочих документів, придбання
робочих столів, стільців, тумб, сейфів, 15 000
шаф металевих, факсу, копіювальнорозмножувальної техніки, комп’ютера та
програмного забезпечення
Всього
50 000

Джерело
фінансуван
ня

Виконавець

Районний
бюджет

Райдержадміністр
ація, Берегівський
РВ ГУ ДМС
України в
Закарпатській
області

Районний
бюджет

Райдержадміністр
ація, Берегівський
РВ ГУ ДМС
України в
Закарпатській
області

Районний
бюджет

Райдержадміністр
ація, Берегівський
РВ ГУ ДМС
України в
Закарпатській
області

