
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

N9

Про внесення змiн до iнформацiйноТ та

технологtчноi карток адмiнiстративних

послуг, якi надаються вiдд,."ч обп,*у_l1

ро.r,Ьлiпу житловоi n]:*i. Д",",ll1ll,
iuИоrrrrоf в MicTi Киевi державноl

адмiнiстрачiТ

Вiдповiдно законiв Укра'r'ни -*:rт:iжLдержавнi адмiнiстрацii>, <Про

о правовий режим
призначеного для тим

та надання такого житла для тимчасовоI,о прожив

осiб, затвердженого постановоIо КабiНеТУ Yi"
2О22 року N9 495, , бують надання житлового
облiк внутрiшньо п( ,'1, я(итпа для тимчасового
примiщення для т'' 1i'}ТЪ i}Х;У;-",,
проживання внутрlш

1.IнформацiЙнтаТехнологiчнУкарткиТY*i:::ативноТПослуги<облiк
ГроМаДян,якiпотребУютьнаДаНня*",по"о.9ппимilеlнязфонДiвжитлаДля
тимчасового проживання внутрiшньо перемiщених осiб та надання житлових

примiщень з фондiв житла для тимчасового проживання внутрiшньо

перемiщених осiб>>, .затверджених. 
р";;;р;*,ччly !,еснянськоi райОННОi В

MicTi киевi державно, "o*,i,frrp",^iT 
вiд 16 сiчня ,^l,:*y Ns 19 ппро внесення

змiндоiнформаuiЙнихТаТехнолоГlЧнихllр:"хiУi:'*оаТиВНих..По€Луг'як1
надаються ъiддiлом облiку та розподiлу житловоi rлощi ,ц,еснянсъкот районноi в

MicTi Кисвi державноi''uд*i"iстрацiТ>, 
викласти у нових редакчiях, що

додаютъся,

2.КонтролъЗа.В.Икоlанl]Yч".о.ороЗПоряДженняПокласТинакерiвника
апарату ,Ц,еснянськоi районноi в *i.ri ifu ,Bi державноi адмiнiстрацii

О. Машкiвську,

,Щмитро PATHIKOB
Голова



ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження
Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

вiд 16 сiчня 2020 року Ns 19

(у релакчii розпорядження,Щеснянськоi
paiioHHoT в MicTi Киевi державноi

Д5Ч,

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIшстрАтивноi послуги

(назва адмiнiстративноi послуги)

Вiддiл облiку та розподiлry житловоi

l icTi Кисвi деDжав

(найменування суб'екта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформачiя про центр надання адмiнiстративних послуг

пра"пirнЦI_\ентр) н адання адмiнiстративних послуг

.ЩеЁнянськоi райЪнноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрачii

Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг

02225, м, Киiв,
проспект Маяковського Володимира, бул,, 29

O)!BB,M. Киiв, проспект Лiсовий, бул, Nэ З9-а
Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

поr.дiпоп-четвер з 9:00 до 20:00

П'ятниця з 9:00 до 16:45

Субота з 9:00 до l8:00

Iнформачiя щодо режиму
роботи центру надання

адмiнiстративних послуг

а4q 2а40-38, 202-60-39

email : cnap_desnTda@kmda, qоч,uа

веб сайт: kyivcnap. gоч.uа

Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноТ пошти та

веб-сайт центру надання
адмiнiстративних послуг

Нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмiнiстративноi послуги

Сiмейний кодекс Украiни;
Зu*оп Украiни <Про MicueBi державнi адмiнiстрачii>;

Закон Украiни кПро правовий режим воснного

стану));
зuпо*, Украiни ,,про забезпечення прав i свобод

вну,грiшньо перемiщених осiб>;

a;i";y Украiни кПро статус BeTepaHiB вiйни, гарантii

Тх соlIiального захисту).

Закони Украiни

х(итла. призначеного для тимчасового проживання

ь\д 29 квiтня

2О22 року }ф 495 кЩеякi з ування фондiвАкти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни



Продовх<ення iнформацiйноi картки
2022 року ]ф 332 <!еякi питання виплати допомоги
на проживання внутрiшньо перемiщеним особам>.

6. Акти центрzшьних органiв
виконавчоi влади

Наказ !ержавного KoMiTeTy УкраТни з питань
житлово-комунального господарства вiд l4 травня
2004 року Jф 98 uПро затвердження форм щодо
житлових примiщень з фондiв житла для тимчасового
проживання), заресстрованого в MiHicTepcTBi юстицiТ
Украiни 02 червня 2004 року за JtlЪ 688/9287;
Haкirз MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни вiд 27
жовтня 2014 року N9 778 <Про затвердження перелiку
рiдкiсних (орфанних) захворювань), зареестрованого
в MiHicTepcTBi юстичiТ Украiни l3 листопада 20|4
року за Ns |4З91262|6.

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого самоврядування/

Розпорядження виконавчого органу Киiвськоi MicbKoi
ради (КиТвськоi MicbKoi державноТ адмiнiстрацii)
вiд 3l сiчня 201l року Ns 121 <Про реалiзацiю
районними в MicTi Кисвi державними адмiнiстрацiями
окремих повноважень)

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Перебування на облiку в Сдинiй iнформацiйнiй базi
даних про внутрiшньо перемiщених осiб в
.Щеснянському районi MicTa Киева.

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

1. Змва*
2. Копii документiв, що посвiдчують особу та
пiдтверджують громадянство Украiни.
(У разi подання заяви уповноваженим представником
внутрiшньо перемiщеноi особи, пред'являються
документи, що посвiдчують особу представника, та
копiя ловiреностi).
3. Копiя довiдки внутрiшньо перемiщеноi особи про
взяття на облiк в Сдинiй iнформацiйнiй базi даних
про внутрiшньо перемiщених осiб та копii
вiдповiдних довiдок членiв ciM'i (за наявностi);
4. Копii 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 пiклуваJIьника тощо).
6. Копiя ресстрацiйного номера облiковоi картки
платника податкiв (не нада€ться фiзичними
особами, якi через cBoi релiгiйнi переконання
вiдмовляються вiд прийняття реестрацiйного
номера облiковоТ картки платника податкiв,
повiдомили про це вiдповiдному територiальному
органу ДФС i мають вiдмiтку в паспортi
громадянина Украiни).
7, Itопii документiв, що пiдтверджують пiдстави
прiоритетностi в наданнi внутрiшньо перемiщеним
особам житлових примiщень iз фонду. Факт
зtIищення або пошкодження житла, яке призвело до
неможливостi його використання за призначенням,
пiдтвердх<уеться особистою заявою заявника та
.lленiв його ciM'i.
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вження

письмовоi довiреностi, завiреноi в установленому
порядку, де ма€ бути чiтко зазначено вид

адм iнiстрати вд 9iд99дУIЦ

Порядок та спосiб подання

локументiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi

Нормативно-правовi акти,

пiдставi яких стягусться
плата

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

Розрахунковий рахунок для

внесення плати

тимчасового проживання, або про вiдмову у взят,п на

такий облiк приймаеться уповноваженим органом

протягом одного робочого дня пiсля подання

вiдповiдноi заяви.

Строк надання
адмiнiстративноi послуги

знищенi або пошкодженi, що пiдтверджусться

вiдповiдною заявою громадянина);

2. Подання документiв, що мiстять недостовlрнl

вiдомостi.

Перелiк пiдстав для вiдмови

у наланнi адмiнiстративноi
послуги

Поuiдо"п""r" про взяття внутрiшньо перемlщеноl

особи на облiк або вiдмову у взяттi на облiк, яке

надсиласться внутрiшньо перемiщенiй особi

поштовим вiдправленням iз зазначенням дати взяття

на облiк, даr, i номера розпорядження або пiдстави

для вiдмови у вздцЦqфд]Ц]

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

надсиласться поштою (за вимогою суб'екта

нення

Способи отримання вiдповiдi
(результату)

* При зверненнi до адмiнiстратора пред'явля€ться документ, що посвiдчус особу та

пiдтверджуе громадянство Украiни суб;екта звернення i довiренiсть, якцо заявник дiе в

особи на облiк або вiдмову у взяттi на

урахуванням обставин, пов'язаних з

iHTepecax iншоi особи.
** Рiшення про взяття внутрiшньо
облiк приймаеться уповноваженим
введенням военного стану.

перемiщеноi
органом лз

ольга МАШКIВСЬкА
Керiвник
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