АЛГОРИТМ ОТРИМАННЯ

ID-КАРТКИ
ВПЕРШЕ

1 ВЕРЕСНЯ 2021 року Кабінет Міністрів України ухвалив
Постанову КМУ № 1109, якою вніс зміни до Порядку
оформлення паспорта громадянина України
Ці зміни зробили процедуру отримання паспортних документів для
людей тимчасово окупованих територій України. Короткий опис цих змін
в цьому матеріалі
Як отримати паспортні документи за новою процедурою?
КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?
З заявою про оформлення паспорту необхідно звернутись до
органу Державної міграційної служби. Наразі звертатись можна у будьякий територіальний підрозділ міграційної на території України.
НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:

 свідоцтво про народження;
оригінали документів, що підтверджують громадянство та посвідчують

особу батьків або одного з них, які на момент народження перебували
у громадянстві України (для підтвердження факту належності особи до
громадянства України); У разі відсутності таких документів або у разі,
коли батьки чи один із батьків такої особи на момент її народження були
іноземцями або особами без громадянства, або у разі набуття особою
громадянства України на території України подається довідка про
реєстрацію особи громадянином України;

паспорт громадянина України для виїзду за кордон (для осіб, які постійно

проживали за кордоном, після повернення їх в установленому порядку
на проживання в Україну та для осіб, які набули громадянство України за
кордоном);

посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника

податків. Цю довідку також можна оформити одночасно з поданням заяви
на отримання id-картки. Або надати повідомлення про відмову від його
прийняття.

Моніторинг виконання Національної стратегії в сфері прав людини здійснюється в рамках Програми Агентства США з міжнародного розвитку (USAID)
«Права людини в дії», яка впроваджується Українською Гельсінською спілкою з
прав людини. Детальнішу інформацію про USAID в Україні можна отримати на
офіційному веб-сайті ukraine.usaid.gov та сторінці facebook.com/USAIDUkraine.

ВАРТІСТЬ ПОСЛУГИ ТА ПІЛЬГИ
Для громадян, які досягли 14-річного віку та отримують паспорт
громадянина України вперше, отримання паспорту є безкоштовним.
ТЕРМІН РОЗГЛЯДУ ЗАЯВИ
Паспорт, який оформлюється вперше, видається не пізніше ніж через
20 робочих днів з дня оформлення заяви для його отримання.
ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПАСПОРТУ В ОРГАНІ ДМС
Паспорт зберігатиметься два роки в ДМС, однак цей строк може
бути продовжений ще на один рік, за письмовою заявою особи.
ЯКЩО ПАСПОРТ ВИДАЄТЬСЯ ПІСЛЯ 18 РОКІВ
В разі, якщо паспорт отримується після досягнення 18-річного віку,
необхідно пройти процедуру встановлення особи. Для цього до
органу ДМС необхідно подати документ, виданий відповідним органом,
установою, організацією, який містить фотозображення особи. А в разі
його відсутності необхідно подати письмову заяву в довільній формі, в
якій зазначається інформація про:

адресу місць проживання;
навчання;
роботи;
установ виконання покарань;
відомості про свідків, які будуть залучені до проведення процедури
встановлення особи;

інша інформація.
Свідками можуть бути дієздатні один із членів сім’ї особи (у тому числі
колишня дружина/чоловік) чи її родич або сусіди (не менше двох), які
досягли 14-річного віку та мають документи, що посвідчують особу, які
підлягають обов’язковому пред’явленню.
В разі, якщо вищезазначені документи відсутні, або немає людей, які
могли б стати свідками для проведення процедури встановлення особи,
ви можете звернутись до мережі громадських приймалень Української
Гельсінської спілки з прав людини для встановлення особи та факту
проживання на території України.
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