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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
Адм lH lстрАти BHoi послуги

вого

для тимtIАсового п роживАння
ВНУТРIШНЬО ПЕРЕМIШЕНИХ ОСlБ
(на,]Rа a"lM

llllcll)a

l l]

вно i пос,,t) гl1)

вiддiл облiку та rrозподiлч житлово't площi
(найменування суб'екта надання адмiнiстративноТ послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання Управлiння (Центр) надання
адм iH iстративних послуг ОболонськоТ
адмiнiстративних послуг
районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацiТ
М ic цез н аходжен ня центру вул. Маршала Тимошенка, 16,
надання адмiнiстративних м. Киiв,04205.
I

послуг
1

4,

Iнформачiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 до l6:45;
Субота з 9:00 до l8:00.

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
надання адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлlння,
(044) 202-60-З8, (044) 202-60-З9 Саll-uентр,
e-rnail: ocnap@krTda. gov. ua.

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання
алмi н iстративноi послуги
Житловий кодекс УкраТнськоi РСР;
Кодекси УкраТни
Сiмейний кодекс Украiни;
закон и УкраТни
Закон Украiни (Про забезпечення прав i свобод
внутрiшньо перемiщених осiб>;

п

5.

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

lKa

ння

Закон Украiни <Про статус BeTepaHiB вiйни,
гарантii ix соцiального захисту).
Постанова I(абiнету MiHicTpiB Украiни вiд 26
червня 2019 року Ns 582 <Про затвердження

Порядку формування фонлiв житла

для
внутрiшн ьо

тимчасового проживання
перемiщених осiб i Порялку надання

в

тимчасове користування житлових примiщень з
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб>;
постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
31 березня 2004 року Nл 422 <Про затвердження
Порялку формування фондiв житла для
тимчасового проживання та Порялку надання i

користування житловими примiшеннями

6.

Акти центральних

органiв виконавчоi
влади

фондiв житла для тимчасового проживання));
постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 0l
жовтня 201,4 року N9 505 uПро надання
щомiсячно адресноi' допомоги внутрiшн ьо
перемiщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числi на оплату житловокомунальних послуг>.
Наказ .Щержавного KoMiTeTy Украiни з питань
житлово - комунального господарства вiд
l4.05.2004 J\l 98 <Про затвердження форм щоло
житлових примiщень
фондiв житла для
тимчасового проживання);
наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 27.10.2014 Ns 778 кПро затвердження
перелiку рiдкiсних (орфанних) захворювань);
наказ MiHicTepcTBa працi та соцiальноi полiтики
Украiни, MiHicTepcTBa економiки та з питань
свропейськоi iнтеграчii Украiни, MiHicTepcTBa

з

фiнансiв УкраТни, .Щержавного
молодiжноТ полiтики, спорту i

Украiни вiд l5 листопада

7.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl
органiв мiсцевого
самоврядування/

з

KoMiTeTy

туризму

200l року
Ns486120215241455lЗЗ70, зареестрований в
MiHicTepcTBi юстицi[ Украiни 07 лютого 2002
року Nl ||216400,
Розпорядження виконавчого органу Киi'вськоi
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноТ
адмiнiстрацii) вiл 31 сiчня 2011 року Л9 l2l
<Про реалiзацiю районними в MicTi КиеBi

иноl ка

державними

адмlнlстрацlями

окремих

повноважень)).

Умови отримання
8.

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ
послуги

адм

iнiстративноi послуги

Звернення
особи:

внутрiшньо

перемiщеноi

- за умови вiдсутностi в Hei та будь-кого з

членiв ciM'T у

власностi

житлового
примiшення/частини житлового примiшення,
придатного для проживання, розташованого в
iнших регiонах. нiж тимчасово окупованi
територiТ у !онечькiй i Луганських областях,
Автономнiй Республiцi Крим iM. Севастополi,
та в населених пунктах. розташованих на лiнiI
зiткнення (розмежування), у районi проведення
антитерористичноi операцii, здiйснення заходiв
iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсiчi та стримування збройноi агресii
Росiйськоi Федерачii у Донецькiй i Луганськiй
областях;
- у разi наявностi у власностi внутрiшньо
перемiщеноi особи або членiв iT ciM'i житлового
примiшення/частини житлового примiщення.
розташованого в iнших регiонах, нiж тимчасово
окупованi територii у .Щонечькiй i Луганських

областях, Автономнiй Республiчi Крим i
м. Севастополi, та в населених пунктах,
зlткнення
на лiнii
розташованих
(розмежування), у районi проведення

антитерористичноi операцiт, здiйснення заходiв
iз забезпечення нацiональноi безпеки i оборони,
вiдсiчi та стримування збройноi агресii
Росiйськоi Фелерачii у .Щонечькiй i Луганськiй
областях, яке зруйновано або стало
непридатним для проживання внаслiдок
збройноТ агресii' Росiйськоi Фелерачii, що
пiдтверджусться актом обстеження технiчного
стану житлового примiцення, (булинку,

квартири), складеного комiсiсю. шо уlворена

раЙонною, районною у MicTax Кисвi та
Севастополi держадмiнiстрацi€ю, вiйськово-

цивiльною алмiнiстрачiсю,

виконавчим

органом сiльськоi, селищноi, ,iс"цq! jФ9! хФ

Hol ка

в Micтi (у разi

утворення) ради, за формою
згiдно з додатком, затвердженим постановою
Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 01.10.20l4

505 пПро надання щомiсячноi

адресноi
допомоги внутрiшньо леремiщеним особам для
покриття витрат на проживання. в тому числi на
оплату житлово-комунальних послуг);
- нада€ться житлове примiщення з фондiв
тимчасового проживання
житла для
мiсцем
внутрiшньо перемiщених осiб
фактичного проживання/перебування в межах
територii обслуговування Оболонськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi алмiнiстрачii,
в якiЙ внутрiшньо перемiщенi особи та члени ix
сiмей перебувають протягом року на облiку в
Сдинiй iнформачiйнiй базi даних про
Ns

за

внутрiшньо перемiшених

осiб (у

разi
тимчасового
надходження до фондiв житла для
проживання внутрiшньо перемiщених осiб
житлових примiщень, придатних для надання у
внутрiшньо
користування
тим часове
перемiщеним особам та членам ix сiмей).
9.

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а також
вимоги до них

l.

Заява*

2. Копii документiв, що посвiдчують особу та
пiдтверджують громадянство УкраТни.
разi подання заяви уповноваженим
представником внутрiшньо перемiщеноi особи,
пред'являються документи, шо посвiдчують
особу представника, та копiя довiреностi).
3. Копiя довiдки внутрiшньо перемiщеноi
Сдинiй
облiк
особи про взяття
iнформачiйнiй базi даних про внутрiшньо
перемiщених осiб та копii вiдповiдних довiдок
членiв ciM'i.
4. Акт обстеження технiчного стану житлового
примiщення (булинку, квартири) (налаеться у
разi наявностi у внутрiшньо перемiщеноi особи
ciM'i житла, непридатного для
або членiв
проживання, за умов визначених Порядком
надання в тимчасове користування житлових
примiщень з фондiв житла для тимчасового
проживання внутрiшньо перемiщених осiб,
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 26 червня 2019 рqду Д_ J!1

(У

на

if

в

Hol ка

Видаеться у встановленому порядку за мiсцем
розташування житла).
5. КопiТ документiв, виданих органами
державноi ресстрацii aKTiB цивiльного стану або
судом. що пiдтверджують родиннi вiдносини
заявника та членiв його ciM'i (свiдоцтво про
народження, свiдоцтво про шлюб, посвiдчення
опiкуна або пiклувальника тощо).
6, Довiдка про доходи змвника та Bcix членiв
його сiм'i за попереднi шiсть мiсяцiв.
7, Копiя ресстрацiйного номера облiковоi

картки платника податкiв (не надасться
фiзичними особами, якi через cBoi релiгiйнi

переконання вiдмовляються вiд прийняття
реестрацiйного номера облiковоi картки

платника податкiв, повiдомили

про

це

вiдповiдному територiальному органу ДФС

мають вiлмiтку в паспортi

Украiни).

8. КопiI

локументiв,

i

громадянина

що

пiдтверджують
пiдстави прiоритетностi в наданнi внутрiшньо

l0.

Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адм iH iстративноi
послуги

l1

платнiсть

(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi:
l1.1

Нормати вно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягуеться плата

перемiщеним особам житлових примiщень з
фонлiв житла для тимчасового проживання
BHyTpi шньо перемiщених осiб.
!окументи надаються суб'ектом звернення
особисто, або уповноваженою особою, в
ловiреностi якоi мас бути чiтко зазначено. на
який саме вид адмiнiстрати вних послуг
подаються документи.
Безоплатно.

вжен ня

п

||.2.

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiн iстративного
збору) за платну
адм iнiстративну
послугу

l 1.3.

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

|2,

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

иноl ка

l

60 календарних днiв (у разi надходження до
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб житлових

примiщень, придатних для надання у тимчасове
користування внутрiшньо перемiшеним особам
та членам iх сiмей):

30 календарних днiв

-

облiк громадян, якi

потребують надання житлового примiшення з
фонлiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiшених осiб;

календарних днiв - надання житлових
примiщень з фонлiв житла для тимчасового
проживання внутрiшньо перемiщених осiб (у
разi надходження до фонлiв житла для
внутр iшньо
проживання
тимчасового
перемiшених осiб житлових примiщень,

З0

придатних для

l3.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адм iнiстративноТ
послуги

надання у

тимчасове
користування внутрiшньо перемiщеним особам
та членам ix сiмей).
Облiк громалян, якi потребують надання

житлового примiщення

тимчасового

з фонлiв житла

проживання

для
внутр iшн ьо

перемiщених осiб:
l

) неподання суб'ектом

звернення

необхiдного пакета локументiвi

2) подання документlв,

що

мlстять

недостовiрнi вiдомостi.

Надання житлових примiщень з фонлiв
житла для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб:

7
п

14.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

ння

ц|и Hol

виявлення обставин, якi не були ранiше
вiдомi та могли вплинути на таке рiшення.
Облiк громадян, якi потребують надання
житлового примiщення з фондiв житла для
тиN{часовоI,о
проживання
внутрiшньо
перемiщених осiб:
повiдомлення
взяття
внутрiшньо
перемiщеноi особи на облiк або вiдмову у взяттi
облiк. яке надсиласться внутрiшньо
перемiщенiй особi поштовим вiдправленням iз
зазначенням дати взяття на облiк, дати i номера

про

на

розпорядження або пiдстави для вiдмови у
взяттi на облiк.
Надання житлових примiщень з фонлiв житла
для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб:
ордер на житлове примiцення з фондiв
житла для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб або письмове повiдомлення
про вiлмову у наданнi житлового примiшення iз
зазначенням п iдстави для вiдмови.
15.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'скта

звернення).

*

копii документiв подаються з одночасним пред'явленням алмiнiстратору управлiння
1I-{eHTpy) надання адм iH iстративн их послуг оригiналу документа. У разi обгрунтованоi
вiдсутностi оригiналу документа пред'являеться засвiлчена/завiрена його копiя.

Виконувач обов'язкiв начальника вiллiлу
облiку та розполiлу житловоi

площi

Тетяна БОНДАРЕНКО

