
                                                                                  
                                                          УКРАЇНА 

Бурштинська міська рада 

                                Івано-Франківської області                                                  
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 24.01.2020                                       м. Бурштин                                                  №  18 
 

 

Про створення постійно діючої комісії з технічних 

питань щодо не внесення до заяви-анкети на 

оформлення паспорта громадянина України для 

виїзду за кордон відцифрованих відбитків пальців 

рук 
 

 

На виконання Закону України від 14.07.2016 р. №1474-VІІІ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо документів, що підтверджують громадянство 

України, посвідчують особу чи її спеціальний статус, спрямованих на лібералізацію 

Європейським союзом візового режиму для України» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 07.05.2014 р. №152 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 

16.11.2016 р. №1001) «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку 

оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання 

недійсним та знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон», з метою 

прийняття заяв-анкет для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

виключно з безконтактним електронним носієм інформації з внесенням до нього усіх 

визначених законодавством даних, зокрема, внесенням відомостей про отримання 

відцифрованих відбитків пальців рук: 

1. Для перевірки причин не внесення до заяви-анкети відомостей про отримання 

відцифрованих відбитків пальців рук (низької якості відбитків чи технічних причин) 

призначити постійно діючу комісію у складі, згідно з додатком 1. 

2. Затвердити бланк акту про неможливість отримання відцифрованих відбитків пальців 

рук, згідно з додатком 2. 

3. Комісії в своїй роботі керуватися законодавчими та нормативно-правовими актами в 

сфері надання адміністративних послуг з оформлення біометричних документів. 

 

 

Міський голова                                                                                        Роксолана Джура  

                 



Додаток 1 

до розпорядження міського 

голови 

від____________№____ 
 

 

Склад 

Постійно діючої комісії з технічних питань щодо не внесення до заяви-анкети на 

оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон відцифрованих 

відбитків пальців рук 

 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові Посада  

1. 

 

Кунів Ірина Михайлівна Голова комісії, начальник відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради 

2. 

 

Бович Наталія Романівна Заступник голови комісії, 

адміністратор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Бурштинської міської ради 

3. 

 

Дронь Тетяна Іванівна Член комісії, адміністратор відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради 

4. Матківська Ірина Іванівна Член комісії, адміністратор відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради 

5. Русило Світлана Михайлівна Член комісії, інспектор сектору 

реєстрації місця проживання та зняття 

з реєстрації місця проживання відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради 

6. Данилюк Марія Євгеніївна Член комісії, завідувач сектору 

реєстрації місця проживання та зняття 

з реєстрації місця проживання відділу 

«Центр надання адміністративних 

послуг» Бурштинської міської ради 

7. Іванюк Роман Степанович Начальник відділу державної 

реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та ї обтяжень, юридичних та 

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 

 

 

 

Міський голова                                                                 Роксолана Джура   

                                       



                                                                                       Додаток 2 

До розпорядження міського 

голови 

від____________№____ 

 
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова комісії 
____________________________ 
( посада, підпис, прізвище, ініціали) 

___________________20 ___ року 
АКТ 

про неможливість отримання 

відцифрованих відбитків пальців рук 

 
« ______ » ______________ 20 року                                №___________ 

 
Ми, що нижче підписалися, члени комісії: 

 

   _________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                            (П.І.П, посада) 

___________________________________________________________________________ 
(П.І.П, посада) 

______________________________________________________________ 
(П.І.П, посада) 

склали цей акт про те, що _____________________________________ 20 _____ року під час оформлення заяви-

анкети (№_________________)    для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру у 

зв`язку з оформленням паспорта громадянина України для виїзду за кордон 

___________________________________________, _____________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові)                                                (дата  народження) 

було проведено сканування всіх пальців рук особи. Якість отриманого графічного зображення відцифрованих 

відбитків не дає змоги ідентифікувати особу.  

Документи для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон прийнято без внесення 

відцифрованих відбитків пальців рук, про що у заяві-анкеті зроблена відповідна відмітка. 

Заявника/законного представника попереджено про те, що він /вона отримає паспорт громадянина 

України для виїзду за кордон без внесення відцифрованих відбитків пальців його/її рук (дитини) до 

безконтактного електронного носія. 

Члени комісії: 

                                                                                                                        _______________ 
(підписи) 

    _____________ 
                        (підписи) 

    _____________ 
(підписи) 

 

Я,____________________________________________________________ 
(П.І.П заявника/законного представника)  

повідомлений про те, що через якість отриманого графічного зображення відцифрованих відбитків всіх пальців 

рук що не дає змоги ідентифікувати мене, паспорт громадянина України для виїзду за кордон буде оформлений 

без внесення відповідної інформації до безконтактного електронного носія. 

 

«_____» _____________20 ___ року                                                                  _________________________ 

                                                                                                                                                          (підпис) 

 

 

Міський голова                                                                                      Роксолана Джура 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПІДГОТУВАЛА                  _________________І.Кунів        «          »    _______________2020 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 

 

Заступник міського голови _________________Н.Кицела      «          »    _______________2020 

 

 

Нач.загального відділу        _________________М.Яцик        «          »    _______________2020 

 

 

Юридичний 

відділ                ____________                                 «          »    _______________2020 

 


