
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ
Видача фізичним особам довідок про притягнення до кримінальної відповідальності, 

відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-  процесуальним   
законодавством України 

Інформація про суб'єкта надання адміністративної послуги
1. Місцезнаходження суб'єкта 

надання адміністративної послуги
ТСЦ №6141 - вул. Стрийська, 5, с.Підгородне, Тернопільський 
район 
ТСЦ №6142 - вул. Замкова, 18, м.Підгаці, 
ТСЦ №6143 - вул. Шевченка, 67,  м.Кременець
ТСЦ №6144 - вул. Січових Стрільців, 64а,  м.Теребовля,
ТСЦ №6145 - вул. Копичинецька, 128,  м.Чортків,
ЦНАП - вул. Князя Острозького, 6, м. Тернопіль

2. Інформація про режим роботи 
суб'єкта надання адміністративної 
послуги

ТСЦ 
Вівторок - п’ятниця, з 09.00 до 18.00 (напередодні вихідних і 
святкових днів з 09.00 до 16.45), субота з 9-00 до 16-45.
ЦНАП
Вівторок, Середа, Четвер – з 10.00 до 16.00
П’ятниця – з 10.00 до 15.00
Субота – з 10.00 до 15.00 

3. Номер телефону/факсу (довідки), 
адреса електронної пошти та веб-
сайт суб'єкта надання 
адміністративної послуги

ТСЦ №6141 - 0352-51-91-20,  tsc6141@ter.hsc.gov.ua
ТСЦ №6142 - 03542-2-19-33,  tsc6142@ ter.hsc.gov.ua
ТСЦ №6143 - 03546-2-22-32,  tsc6143@ ter.hsc.gov.ua
ТСЦ №6144 -03551-2-37-26,   tsc6144@ ter.hsc.gov.ua
ТСЦ №6145 - 03552-2-62-18,  tsc6145@ ter.hsc.gov.ua
ЦНАП – 0352- 40-41-94, cnapternopil@meta.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України Закон України “Про захист персональних даних”

Закон України “Про інформацію”
статті 25, 27 Закону України “Про Національну поліцію”

5. Акти Кабінету Міністрів України підпункт 17 пункту 4 Положення про Міністерство внутрішніх 
справ  України,  затвердженого  Постановою  Кабінету  Міністрів 
України від 28.10.2015 року №878.

6. Акти центральних органів 
виконавчої влади

Наказ  МВС  №  1256  від  29.11.2016  «  Про  організацію  до 
відомостей  персонально-довідкового  обліку  єдиної 
інформаційної системи МВС України».

Умови отримання адміністративної послуги
7. Підстава для одержання 

адміністративної послуги
Заява суб'єкта звернення

8. Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також 
вимоги до них

Для отримання адміністративної послуги до суб'єкта надання 
адміністративної послуги необхідно подати:

заяву встановленого зразка;
паспорт  громадянина  України  або  документ,  що  посвідчує 

особу та підтверджує її громадянство або спеціальний статус;
копію  довідки  про  реєстраційний  номер  облікової  картки 

платника податків (у разі його відсутності в базах даних МВС) 
або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої 
релігійні  переконання  відмовляються  від  прийняття 
реєстраційного  номера  облікової  картки  платника  податків  та 



повідомили  про  це  відповідний  контролюючий  орган  і  мають 
відмітку  в  паспорті  про  наявність  права  здійснювати  будь-які 
платежі за серією та номером паспорта)

9. Порядок та спосіб подання 
документів, необхідних для 
отримання адміністративної 
послуги

Суб'єкт  звернення  особисто,  або  представник  за  дорученням, 
подає  до  суб'єкта  надання  адміністративної  послуги  повний 
пакет документів у паперовому вигляді

10. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатна

11. Строк надання адміністративної 
послуги

До 30 календарних днів з дня подання необхідних документів

12. Перелік підстав для відмови у 
наданні адміністративної послуги

Подання  до  суб'єкта  надання  адміністративної  послуги 
неповного пакета документів;

запит подано особою, яку неможливо ідентифікувати або яка 
не підтвердила повноваження щодо його подання;

у запиті не вказано мету її отримання;
під час опрацювання запиту встановлено, що фізична особа, 

яка звернулася за інформацією, перебуває в розшуку.
13. Результат надання 

адміністративної послуги
Видача фізичної особі довідки про притягнення до кримінальної 
відповідальності,  відсутність  (наявність)  судимості  або 
обмежень,  передбачених  кримінально-  процесуальним 
законодавством України

14. Способи отримання відповіді 
(результату)

Особисте  або  за  дорученням  звернення  до  суб'єкта  надання 
адміністративної послуги

В.о. начальника регіонального сервісного 
центру МВС в Тернопільській області                        С.Ф. Вишневський


