
ДЕСНЯНСЪКА РАЙОННА В MICTI КИ€ВI
ДЕРЖАВНА АДМIНIСТРАЦIЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
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2. Визнати такою, що втратила чиннiсть,
адмiнiстративноi послуги (взяття на соцiальний
редакцii розпорядження Деснянськоi раЙоЕноi в

ноi
яка
irry
Hoi

повноважень органiв мiсцевого самоврядувапня та оптимiзацii надання
ження Киiвськоi MicbKoi державноi
Nэ l2l <Про реалiзацiю районними в
ми окремих повноважень), постанови
есня 2020 року ЛЬ 776 <<Про внесення

тацовою Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи
нням листа,,Щепартаменту будiвництвата житлового забезпечення виконав

оптимiзацii процедури надання 
"оriпьr}"lНххх""J#Ё"тратиВних 

послУг'

1, Внести змiни до iнформацiйноi картки <<Взяття на соцiа-,тьний
квартирний облiк>, затверджену розпорядженням .Щеснянськоi районноi вMicTi Киевi державноi алмiнiстрачii вiд 09 червня 2017 року Nэ З14 кПрозатвердження iнформацiйних та техЕологiчпих карток адмiнiстративнихпослуг, якi надаетьсЯ 

Рiддlпо" облiку та розподiлу житловоi площi
,Щеснянськоi районноТ в MicTi Киевi державноi ajMiHicTpйiii, ,u викласти iT вновiй редакцii, що додаеться.

iнформацiйну картку
квартирний облiо у

MicTi Киевi державноi



3. Контроль за ви.
аПаРаry .Щеснянськоi 1'-",:::"Y. ЦЬОГО РОЗПОРя

о. машкiвську. -- Районноi " ,i.;" Ii#;"TJr}]Tff:"ftfilж;;

В.о. голови
IринаАЛеКССеНКО



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
,Щеснянськоi районноi в

щ)

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

З:у:,:9:llt la розподiлу житловоi площi

Iнформацiя про центр надання *ri"i.rpu-*"*l*il
Найменування-центру надання
адмrнlстативних послуг

Управлiння
.Щеснянськоi районноi
- -, -:-.: л_-_ _ '-

Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

ПРоСпект Маяковського Володимира, буд. lф 29
021 66, м. Киiв, проспект Лiсовиti, буд. Й 39-а

Iнформацiя щодо режиму
роооти центру надання
адмiнiстративпих посJryг

Понедiлок - ч"r"ФiqбБ 200О
П'ятниця з 9:00 до l6:45
Субота з 9:00 до l8:00

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

(044) 546-99-00J48r9{1
email: nidpred@trkr.net
(044) 5l5-09_92 , 546-12-.76

нормативнi акти, якими РеглаI\.{ентуеться надання адмiнiстративноi послуги
Закони Украiни Житловий. кодекс УРСР, Закони У-р"r'r, ,ЛЙ

житловий фонд соцiа.льного призначення).
Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Пjч"о9I ВзЯтТя гроМадян на соцiа,rьний квартирний
облiк, ix перебування на такому облiку та .rй" ,

}":]1r":" Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд 25.03.2015М l38 кПро внесення змiн до



на соцiальниЙ
такому облiку т огпь

rrvvrqпv.uru rraurнeTv мIнlсц)iв УкраiЪи вiд 23 липня2008р. ]ф 682>.
Акти центра,rьних органiв
виконавчоi влади

дкти мiсцевих органiв
в7конавчоi влади/ органiв
мIсцевого самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноii послуги
ПiДСТава для одержання
адмlнlстративноi послуги

2. Звернення внутрiшньо перемiщених осiб. якi не

прожиткового MlнlMyMy, встановленого

розташованi на лiнii зiткнення або на територii'"ких
ОРГаНИ ДеРЖавНоi влади тимчасово не здiйЪнюють



cвoix повнов
cтallo непр проживаIlЕя внаслiдокпроведення антитерористичноТ операцii rч .дiЛ"r"irr"заходiв iз забезпечення нацiонЬьноi б;r;;;;"'1оборони. вiдсiчi i сmир
рппiйл, _лт ,хл__ IУВанНя зброЙноi агресii
}:11l-:' Федерацii у Й".чi-iЛ 

";;;;..Н;;
оOластях).

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримаЕня адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до
Еих

пр_и полачi. копiй документiв обов.язкове пред'явлення
lx оригlналiв для звiпки-

J:},та,"fi;".ъ"}:,;1:
7. К_опiя свiдоцтва про укладання чи розiрванняшлюбу.
8, КОПii ЛОкдlентiв. що лiлтверджують пDавогромадянина та .rпенiв його ciM'i ,u rlчдчr"" пiльi пiд
час взяття на облiк.

порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримzlн ня адмiнiстративноi
послуги

.Щокументи
або уповно ю, в довiреностi якоi маебути . чiтко зазначеЕо, на який саме видадмlнlстративних посlryг подаються док}а{енти.

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги



вження
Нормативно-правовi акти.
на пiдставi яких стягусться
плата

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

Розрахунковий рахунок для
внесення плати

Строк надання
адмiнiстративноi послуги

З0 кuл"ндарнЙдiБ

перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноi
послуги ;;;;ffi. 

Jl rЛflU З встановленим вичерпним

]; _l1:]":ri " док}а{еЕтах 
_виправлень, недостовiрних

вtдомостей або розбiжностеи.
3, .щокументи не мiстять пiдстави для полiпшення

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

:,Р_l|Y"" розпорядження .uOo 
^"о"lооrri""1" 

ipTвlдмову у зарахуваннi на соцiмьний пuuрrrрпrй обЙкпротягом трьох робочих днiв пiсля 'rrриtнятг,

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

_л_,лл.]лIОi 
ЗВеРНеННi ОО,3YТl.Зurора пред'я_вляс.tься паспорт суб,екта звернеЕня тадовlренlсть. якщо змвник дiс в iHTepecax iншоi особи.

Керiвник апарату
ольга МАШКIВСЬкА


