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1нФормАц1йнА  кАрткА
Адм1н1стрАтивно.I.  послуги

нАдАння дов1дки про волод1ння
дЕржАвною мовою АБо розум1ння•1.1 в оБсяз1, достАтньому для сп1лкувАння

осюБАм, як1 приймАють громАдянство
укрА`1'ни

(на3ва адмiнiстративноі  посjіуги)

`+

]

упрАвл1ння осв1ти I нАуки
(найменування суб' скта надання адмiнiстративно`і. послуги)

.ч$,`      `.



Iнформацiя про Управлiння надання адмiнit`,тративних послуг
ПОлтавсЬКО.і. МiСЬКО.]. РадИ

Найменування Управ.гIiння адмiнiстративних послуг
Управлiння адмiнiстрати вних ПОЛТаВСЬКО.1. МiСЬКО.l. РадИ

•v
послуг, в якому здіисню€ться
обслуговування суб'€кта зверн€ння

L Мiсце3находження З6000,  м.  Полі-`ава,  вул.  Соборностf, 36чJiаяzяв

Управлiння адмiнiстративних
посJтуг

2. Iнформацiя щодо режиму З понедjлка по середу:  08,00 ~  17.15  (без

роботи Управлiння перерви)
четвер: 08.00 -20,00 (без перерви)адмiнiстративних послуг
п'ятниця:  8.0() ~ 20,15  (без перерви)
субота:  8,00 ~  17,15  (`без  перерви)
Вихiдний день - недiля

3' Тел9фон/факс (довiдки), Телефон/факс:  (0532) 60-63,70,
(0532)  56-15-56,  068-3()45050,  050-3()45050адреса електронноi' пошти та
е-mаil:   Li  `эгZЁ\,'hш\'itt'`{!\і`ш,U`э-tэ}   *о\,'  L!zівеб-сайт Управлjння надання
веб-сайт:.!_}jц?,:`,,і`::,:'.t"`іі_=+2..L`ъгj:}t,:.,.Uё-iадмiнiстративних послуг

НОрмативнi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративно.I.послуги

4. Закони Украi.ни «Про г`ромадянство Укра].ни»,
«Про звернення громадян»,
«Про доступ до пубm.чноi. iнформацil.»

5. Укази Президента Украi`ни «Питання органi3ацj.і. виконання Закону
Укра.і.ни «Про громадянство Укра.і.ни»

6. Акти Кабiнету Мнiстрiв
Украi.ни, акти центральних
органiв виконавчо]. влади

7.
+А'кти  мі.сцевих  орг`анів

виконавчо.і. влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

УМОВИ ОТРИМаННЯ адМiНiСТРаТИВНО.l. ПОСЛУГИ

8 Пiдстава для одержання Заява на надання довiдки про володiння
адмiнiстративно'і. послуги державною мовою або розумiння 'і..і. в обсязi,

достатньому для спjлкування особам, якi
приймають громадянство Укра.і.ни

9 Вичерпний перелiк 1.  документ, що посвiдчу€` особу заявника,
документiв, необхiдних для а також наявнiсть особливих вjдмjток у
отримання адмiнiстративно1 випадку ро'3бiжностi в документах.

.ч&`



послуги, а також вимоги до        2. Згода на автоматизовану, а також без
них використання засобiв автоматизацi.і. обробку

(включаючи збирання, наког1ичення,
збер].гання та використання) персональних
даних

10 Порядок та спосiб подання Особисто, через уповноваженого
документiв, необхiдних для представника за дорученням або поштоючijвЕiя9
отримання адмi нiстративно.і.
послуги

11 Платнiсть (безоплатнiсть) Безоплатно
надання адмiнiстративно.і.
послуги

12 Строк надання Протягом 22 робочих днiвадмiнiстративно1. посттуги

13 Резуттьтат надання дов]'дка про володiння державною мовою
адмiнiстративно.і. послуги або розумiння .і.1. в обсязi, достатньому для

спiлкування особам, якi приймають
громадянство Укра.і.ни

14 Можливi способи отримання Видача довiдки про володiння державною
вiдповiдi (результату) МОВОЮ  абО РОЗУМiННЯ  .1..1. В ОбСЯЗ].,

достатньому для спiлкування особам,t
якi приймають громадянство Укра`].ни
заявниковi особисто або представнику
'3а довiренjстю або поштою

Начальник Управлiння освiти i науки Оксана ТРИБРАТ
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