
 

 

І. Необхідні 

документи, порядок 

та місце отримання: 

 

Заява встановленого зразку на ім’я міського голови подається до         

квартирного обліку (зразок заяви додається); 

В заяві зазначається: 

прізвище, ім’я по батькові заявника, його адреса та місце роботи, склад 

сім’ї, житлові умови, наявність пільги, зміст прохання (отримання, 

розширення), дата. Обов’язково заява підписується всіма  повнолітніми 

членами сім’ї. 

1. До заяви додаються такі документи: 

2. довідка про склад сім’ї (видається паспортним столом або 

організацією, яка здійснює експлуатацію житлового будинку). 

3. довідка про реєстрацію місця проживання форма № 3 (всіх 

повнолітніх членів сім’ї - якщо зареєстровані в  різних місцях). 

4. довідка з попереднього місця проживання про склад сім’ї та 

реєстрацію (за необхідності) 

5. документ, який підтверджує пільгу (якщо громадянин 

приймається на квартирний облік на пільгових умовах) 

6. довідки з місця роботи всіх повнолітніх членів сім’ї  

7. довідка про перебування на квартирному обліку за місцем  

роботи 

8. ксерокопію свідоцтва про шлюб (якщо заявник одружений); 

9. ксерокопію свідоцтва про народження дитини (якщо у заявника є 

діти); 

10. ксерокопії паспортів  та ідентифікаційних кодів всіх повнолітніх 

членів сім’ї. 

11. документ на квартиру (свідоцтво про право власності, 

приватизацію, договір дарування, купівлі-продажу, тощо) 

 

На інші документи при необхідності робиться запит відділом 

квартирного обліку. 

 

II. Вартість послуги Реєстрація та розгляд заяви – безкоштовний  

ІІІ. Строк виконання 

послуги та надання 

відповіді особі, що   

звернулася: 

Реєстрація заяви в день подання 

Прийняття рішення виконавчим комітетом – протягом місяця 

Надання відповіді заявнику -  особисто або за дорученням 

 

IV. Порядок   

оскарження 

 

Подання скарги до органу або особи вищого рівня чи до суду. 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 

ІНФОРМАЦІЙНА  КАРТКА Шифр: 

Постановка на квартирний облік № послуги 68 

Введено в дію:  розпорядження № 20 від 12 лютого 2018 року 



V. Законодавчі 

акти, що 

регламентують 

надання послуги: 

 Ст. 47 Конституції України 

 Житловий кодекс  

 Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових 

умов і надання їм житлових приміщень в Україні 

 Постанова № 112 виконавчого комітету Київської облради народних 

депутатів і президії облради профспілок від 08.07.1991 

 Примірне положення про гуртожитки 

 Положення про порядок надання службових житлових приміщень і 

користування ними в Україні 

 ЗУ «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

 ЗУ «Про молодих спеціалістів» 

 ЗУ «Про соціальний  та правовий захист військовослужбовців та 

членів їх сімей» 

 ЗУ «Про міліцію», розділ V, ст. 22  

 Постанова № 963 від 14-06.2000 р. «Про затвердження переліку 

посад педагогічних  та науково-педагогічних працівників» 

 Правила бронювання жилих приміщень 

 ЗУ «Про приватизацію державного житлового фонду» 

 ЗУ «Про місцеве самоврядування в Україні»  

 ЗУ «Про засади запобігання і протидії корупції» 

 

VI. Відповідальний 

за виконання 

 

 

 головний спеціаліст з квартирного обліку 

 кабінет № 8 

 тел.: 2-14-01 

VIІ. Суб’єкт 

надання 

адміністративної 

послуги та/або 

центр надання 

адміністративних 

послуг 

  Режим роботи: 

 пн – чт  8-00 -  17-15            

пт         8-00 -  15-45              

Обідня перерва                       

12-00 – 13-00                           

сб., нд. - вих.                           

 

Виконавчий комітет Української міської ради 

08720 м.Українка пл. Т.Шевченка,1 тел. 04472 21401 

e-mail: rada@ukrainka.org 

www.ukrainka.org 
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