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Оформлення та видача паспорта громадянина України у зв’язку з втратою    або викраденням
Хто має право на отримання послуги?
Громадянин України, який досяг 14-річного віку особисто. У разі визнання судом заявника обмежено дієздатним або недієздатним, оформлення та видача паспорта громадянина України здійснюється на підставі заяви-анкети одного з батьків (усиновлювачів), опікунів, піклувальників або інших законних представників.
Куди звертатися?
Заява-анкета і документи подаються в Центр надання адміністративних послуг за місцем проживання. 
В який термін необхідно оформити паспорт громадянина України?
Невідкладно після втрати або викрадення паспорту громадянина України.
Який строк оформлення паспорту громадянина України та  адміністративний збір?
За оформлення паспорту протягом 20 робочих днів – 279 грн, 10 робочих днів – 366 грн.
Який перелік документів?
1)заяву встановленого МВС зразка про втрату або викрадення паспорта зразка 1994 р. 
2)витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта на території України);
3)документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати, який повертається заявнику;
4)документи, що підтверджують відомості для внесення додаткової змінної інформації до безконтактного електронного носія та у паспорт (за наявності таких документів):
-про місце проживання – довідку органу реєстрації встановленого зразка (крім випадків, коли здійснюється обмін паспорта зразка 1994 року);
-про народження дітей – свідоцтва про народження дітей;
-про шлюб і розірвання шлюбу – свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
-про зміну імені – свідоцтво про зміну імені, свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу, рішення суду про розірвання шлюбу, яке набрало законної сили, або виданий компетентними органами іноземної держави документ, який згідно з її національним законодавством підтверджує відповідний факт;
-довідку про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних осіб – платників податків  або повідомлення про відмову від його прийняття;
5)довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутрішньо переміщених осіб);
6)посвідчення про взяття на облік бездомних осіб (для бездомних осіб);
7)рішення суду про встановлення особи (для осіб, яких не було встановлено за результатами проведення процедури встановлення особи);
8)документ, що посвідчує особу законного представника/ уповноваженої особи, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника/уповноваженої особи.
Чи підлягає особа адміністративній відповідальності за порушення строку оформлення паспорту громадянина України?
Так, згідно ст. 198 КупАП за вчинення правопорушення вперше відповідальність у вигляді попередження, у разі повторного порушення протягом року – штраф.
Який результат надання адміністративної послуги?
Видача паспорта громадянина України у вигляді картки особам, які не досягли 18-річного віку строком дії 4 роки, після досягнення 18-річного віку на 10 років.
Увага! У разі звернення особи за оформленням паспорту громадянина України, місце проживання якої не зареєстровано, така особа подає документи одночасно і для реєстрації місця проживання до Центру надання адміністративних послуг за адресою майбутнього місця проживання.
Для отримання додаткової інформації та попереднього запису на прийом звертайтесь за телефонами
гарячої лінії телефону довіри
Одеського міського голови
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