ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №2

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказ ГУ ДФС у Черкаській
області
від 27.05.2019 № 1071

Внесення до паспорта громадянина України (у формі книжечки)
відмітки про наявність права здійснювати будь-які платежі за
серією та номером паспорта
Найменування суб’єкта
надання адміністративної
послуги, місцезнаходження,
телефон, адреса веб-сайту
Місця прийому суб’єктів
звернень

Головне управління ДФС у Черкаській області:
18002, Черкаська область, м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235
т. (0472) 33-91-29; ck.sfs.gov.ua

м. Черкаси, вул. Хрещатик, 235, (0472) 35-27-47
м. Сміла, вул. Незалежності, 76, (04733) 2-09-53
м. Умань, пл. Соборності, 1А, (04744) 3-31-33
м.Канів, вул. 206 Дивізії, 10А, (04736) 3-69-15
м.Ватутіне, вул.Звенигородська, 12, (04740) 6-41-50
м.Городище, вул.Миру,119, (04734) 2-01-66
смт. Драбів, вул. Центральна, 83, (04738) 3-11-52
м. Жашків, вул.Соборна, 60, (04747) 6-21-24
м.Звенигородка, вул.Михайла Грушевського,142, (04740) 2-21-30
м.Золотоноша, вул. Шевченка, 153, (04737) 5-22-43
м.Корсунь-Шевченківський, вул.Ювілейна, 30, (04735) 2-04-54
м.Кам’янка, вул. Декабристів, 2, (04732) 6-13-00
смт. Катеринопіль, вул.В’ячеслава Чорновола, буд.1, (04742) 3-00-63
смт.Лисянка, вул.Незалежності, 25, (04749) 6-24-67
смт.Маньківка, вул.Шевченка, 24, (04748) 6-27-34
м.Монастирище, вул.Соборна, буд.103, (04746) 2-50-62
м.Тальне, вул.Соборна, буд.122, (04731) 3-05-19
м.Христинівка, вул.Гонти, буд.2, (04745) 6-13-63
м. Черкаси, вул. В'ячеслава Чорновола, 157, (0472) 64-94-09
смт. Чорнобай, пров.О.Слинька, 3, (04739) 2-35-52
м.Чигирин, вул. Б.Хмельницького, 25, (04730) 2-58-74
м.Шпола, вул.Соборна, 16, (04741) 5-33-44
Режим роботи
Понеділок – четвер: з 9 год. 00 хв. до 18 год. 00 хв.
П'ятниця: з 9 год. 00 хв. до 16 год. 45 хв.
Перерва: з 13 год. 00 хв. до 13 год. 45 хв.
Акти законодавства, що
Податковий кодекс України.
регулюють порядок та умови Закон України від 01 червня 2010 року № 2297-VI "Про захист
надання адміністративної
персональних даних".
послуги
Закон України від 20 листопада 2012 року № 5492-VI "Про Єдиний
державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують
громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус".
Постанова Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 302
"Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку
оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення
державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина
України".
Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних
осіб - платників податків, затверджене наказом Міністерства фінансів
України від 29.09.2017 № 822, зареєстрованим у Міністерстві юстиції
України 25.10.2017 за № 1306/31174 (далі – Положення)
Перелік документів,
1. Повідомлення фізичної особи, яка через свої релігійні переконання

2
необхідних для отримання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки
адміністративної послуги, а платника податків за формою № 1П (додаток 8 до Положення)/заява про
також вимоги до них
внесення змін до окремого реєстру Державного реєстру фізичних осіб платників податків щодо фізичних осіб, які обліковуються за серією
та/або номером паспорта за формою № 5ДРП (додаток 13 до Положення)
(далі – Повідомлення/Заява).
Документи повинні бути викладені українською мовою та не містити
виправлень.
2. Паспорт громадянина України у формі книжечки (після пред’явлення
повертається)
Порядок та спосіб подання Фізична особа подає документи до головного управління ДФС за своєю
документів, необхідних для податковою адресою (місцем проживання) або до будь-якого головного
отримання адміністративної управління ДФС через державні податкові інспекції, утворені у складі
послуги
Головного управління ДФС у м. Києві та у складі управлінь, утворених на
правах відокремлених підрозділів головних управлінь ДФС в областях у
разі, якщо фізична особа перебуває за межами населеного пункту
проживання.
Документи подаються особисто
Платність надання
Безоплатно
адміністративної послуги

Строк надання
3 робочі дні
адміністративної послуги
Перелік підстав для відмови Виявлення недостовірних даних або помилок у поданому
у наданні адміністративної Повідомленні/Заяві
послуги
Результат надання
Внесення до паспорта громадянина України у формі книжечки відмітки
адміністративної послуги
про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером
паспорта
Способи отримання
Безпосередньо в державній податковій інспекції, через яку подано заяву
результату
Довідкова інформація
Інформаційну картку адміністративної послуги, бланк та зразок заяви, що
подається для її отримання, розміщено у підрозділі "Адміністративні
послуги"
розділу
"Діяльність"
веб-сайту
суб’єкта
надання
адміністративної послуги.
Про неправомірні дії або бездіяльність, можливі корупційні
правопорушення у сфері службової діяльності з боку конкретних
посадових осіб суб’єкта надання адміністративної послуги можна
повідомити за телефоном 0 800 501 007 (напрямок "4", цілодобово,
безкоштовно зі стаціонарних телефонів)



У разі виявлення недостовірних даних або помилок у поданому Повідомленні/Заяві щодо внесення прізвища, імені, по
батькові, дати чи місця народження, місця проживання тощо строк може бути продовжено до десяти робочих днів

