ЗАТВЕРДЖЕНО
озпорядження Оболонськоi
онноi в MicTi Кисвi державноi
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АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

oBoi

вих житлових
ЖИТЛОВОI ПЛОШI

ПРИМIШЕНЬ ТА ПРИ€ДНАННЯ
(назва адм

iH

iстративноТ послуги)

вiддiл облiку та розподiлу житловот площi
(найменування суб'скта надання адм

iH

iстративноt послуги)

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування
центру Управлiння (I_{eHTp) надання
надання адмiнiстративних адмiнiстративних послуг Оболонськоi
послуг
районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiI
вул. Маршала Тимошенка, l6,
l
Мiсцезнаходження
м. Киiв,04205.
центру надання

адмiнiстративних
послуг

2.

Iнформачiя щоло
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 ло l6:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

J.

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

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(0 44) 202-60 -З 8, (044) 202 -60 -З9 - Cal [-центр,
e-mail : ocnap@kmda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентусться надання
адм i н iстрати вноТ послуги
Кодекси УкраТни
Житловий кодекс YKpaiHcbKoi РСР.

4.
5.

Акти Кабiнету
I MiHicTpiB Украiни
|

Положення про порядок надання службових
жилих примiшень користування ними в
Украiнськiй РСР, затверджене постановою

i

2

6.

Акти центральних

п
вження lH
о1
Ради MiHicTpiB Украiнськоi РСР вiд 04 лютого
1988 року No 37.
Правила облiку громадян, якi потребують
полiпшення житлових умов i надання iM жилих
lrримiщень в Украiнськiй РСР, затвердженi
постановою Рали MiHicTpiB YKpaiHcbKoi РСР i
Украiнськоi республiканськоi ради профспiлок
вiл 11 грулня l984 року Л9 470.
Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiл l 1
березня 2011 року Ne 238 <Про Сдиний
державний ресстр громадян, якi потребують
полiпшення житлових умов).

органiв виконавчоi
влади
1,

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi ьладиl
органiв мiсцевого
самоврядування/

Постанова виконавчого KoMiTeTy Киiвськоi
MicbKoi Ради народних депутатiв та президiТ
Киiвськоi мiськради профспiлок вiд З0 квiтня
l99I року JФ 234 <Про внесення змiн та
доповнень до постанови виконкому мiськрали
i президiТ Киiвськоi мiськради профспiлок вiл
15.07.1985 Л9 582 <Про порядок застосування
м. Киевi Правил облiку громадян, якi

у

потребують полiпшення житлових умов. i
надання itr,t жилих примiцень в Украiнськiй

рср>.

Умови отримання
8.

Пiдстава для
одержання
адмiнiстративноi
послуги

адм

iнiстративноi послуги

Перебування особи на облiку потребуючих
полiпшення житлових умов (за згодою).
Присднання житловоi площi в комунальнiй
квартирi за умови вiдповiдностi вимогам cTaTTi
54 Житлового кодексу Украiнськоi РСР (за
згодою).

Робота на посадi, що передбачас надання

9.

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

службового житла.
Присвосння поштовоi адреси (для новобудов).
.Щля надання житлового примiщення за мiсцем
проживання:
1. .Щовiдка про реестрацiю мiсця проживання
заявника.
2. Письмова згода (вiлмова) на отримання

житловоi плошi ycix членiв ролини. oKpiM

малолiтнiх дiтей.

J

вження iH

3. Копii паспортiв членiв родини, на яких

нада€ться

4,

житлова площа*.

flовiлка органу соцiального захисту
населення про перебування на облiку осiб, якi
вiдповiдно до чинного законодавства мають
пiльги на отримання житла (для пiльгових
категорiй черговикiв).
!ля

надання житлового примiщення за мiсцем
прачi керiвники пiдприемств, установ та
органiзацiй подають наступнi документи:
Клопотання вiд керiвництва установи.
пiдприсмства, органiзацii щодо затвердження
надання житлового
рiшення
примiщення працi вниковi.
2, Копiя правовстановлюючого документа на
жиле примiщення (акт прийому - передавання,
договiр купiвлi-продажу, тощо)*.

I.

iх

про

3. Контрольний список працiвникiв.

протоколу (витягу з протоколу)
засiдання адмiнiстрацii та профспiлкового

4. Копiя

KoMiTeTy з рiшенням про надання жилоi площi

працiвниковi*.
5. flовiлка про ре€страцiю
працi вника,

мiсця проживання

6. Копii паспортiв членiв родини. на

яких

надасться житлове примtщення*.

7. Список рiшення про надання житлового

примlщення
органiзацiею.

Для

пlдприсмством,

установою,

службового
житлового
примlщення керiвники пiдприемств, установ
та органiзаuiй подають наступнi документи:
Клопотання вiд керiвничтва установи,
пiдпри€мства, органiзачiТ щодо затвердження
ix рiшення про надання службовоi житловоi
площi працiвниковi,
2. Рiшення установи, пiдприсмства, органiзачii
про надання службовоi житловоi площi.
3, Згода (заява) працiвника на отримання
службовоТ житловоi площi.
4. КопiТ паспортiв (l, 2 та Bci сторiнки з
вiдмiтками про ресстрацiю мiсць проживання
та приватизачiю), копii реестрачiйних HoMepiB
облiкових карток платникiв податкiв*

I.

надання

Ловження

працlвника, якому
житлова площа.

IH

надаеться службова

6. Копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання

шлюбу (рiшення суду про

розiрвання
шлюбу)*.
7. Копii свiдоцтв про народження малолiтнlх
дiтей*.
8. !овiлка з мiсця роботи iз зазначенням
займаноi посади.
9, Копiя розпорядження про включення
житлового примiщення до складу службових.
l0. !овiдка про те, що службова квартира, яка
надаеться з поточного звiльнення, е вiльною
(надаеться
житлово - експлуатацiйною
органiзацiсю, яка обслуговус булинок).
l1. Список рiшення про надання службовоТ
житловоi площi пiдпри€мством, установою,
органiзачiсю.
Для присднання житловоi площi в комунальнiй
квартирi:
1 . Заява.
2. Щовiлка про те, що жиле примiшення. яке
приеднуеться, вiльне (для булинкiв, якi

l0.

Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

обслуговують
житлово - експлуатачiйнi
органiзацii не комунальноi форми власностi).
3. Паспорти Bcix членiв родини (1, 2 та Bci
сторiнки з вiдмiтками)*.
У випадку, якщо громадянин не перебувае на
квартирному облiку, додатково надаються;
копiя правовстановлюючого документу на
займану житлову площу* ;
копii свiдоцтв про народження малолiтнiх
лiтей*;
копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання
шлюбу (рiшення суду про розiрвання
шлюбу)*.
!окументи надаються суб'ектом звернення

особисто, або уповноваженою особою,

в

довiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено. на
який саме вид адм iнiстрати вних послуг
подаються документи.
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11.

платнiсть

Безоплатно,

п

вження iн(Ьопмя

rIi

йнпj'

(безоплатнiсть)
надання
адм iнiстративноi
послуги

стягусться плата
I1.2.

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

l 1.3.

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

|2.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

30 календарних днiв.

l3.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

Подання суб'ектом звернення неповного
пакету документiв.

l4.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

l5.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

l.

2,

!окументи

не мiстять

пiдстав

для
полiпшення житлових умов.
Розпорядження Оболонськоi районноi в MicTi
Кисвi державноi адмiнiстрачii та ордер на
жиле (службове жиле) примiщення.

Особисто або через уповноважену особу
отримусться ордер та копiя розпорядження
особою, на чие iм'я оформлено ордер, а

керiвниковi пiдприсмства,

установи,
органiзачii. надасться вiдповiдь про результат

розгляду клопотання, яка
поштою.

надсила€ться

*

копii локументiВ подаютьсЯ з одночасниМ пред'явленням aдMiHicTpaTopy управлiння
(Центру) надання адм iH iстрати вних послуг оригiналу документа. У
разi обгрунтованоТ

вiдсутностi оригiналу документа пред'являеться засвiдчена,/завiрена його копiя.

Виконувач обов'язкiв начаJ,Iьника вiддiлу
облiку та розполiлу житловоi площi

Тетяна БОНДАРЕНКО

