
Звіт про роботу відділу обліку та розподілу житлової площі за 2014 рік 

 

 У зв’язку з прийняттям на квартирний облік громадян заведені 172 квартирні 

облікові справи. У зв’язку з різними обставинами знято з квартирного обліку 188 сімей. 

Поновлені на квартирному обліку 48 сімей. Внесені зміни до 235 справ. Згідно довідок по 

формі № 3 про склад сім’ї та реєстрацію до автоматизованої бази даних „Квартоблік” 

внесені дані до 2129 квартирних справ.  

Станом на  01.01.2015 на квартирному обліку в держадміністрації району перебуває   

5066  сімей, серед яких (станом на 01.01.2014 було - 4682 сімей): 

- в загальній черзі – 2479 сім’ї (на 01.01.2014 – 2264  сімей); 

- в першочерговому списку – 2081   сім’ї (на 01.01.2014 – 1930 сімей); 

- в позачерговому списку – 506 сімей (на 01.01.2014 – 488  сімей). 

На соціальному квартирному обліку перебуває 19 сімей та одиноких громадян (з 

числа перебуваючих на квартирному обліку). 

За рахунок житлової площі, виділеної Департаментом будівництва та житлового 

забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) поліпшені житлові умови 12 черговикам квартирного обліку (за 2013 рік – 

4), а саме: 

- інваліди Великої Вітчизняної війни – 2 (із зняттям з квартирного обліку); 

- інваліди війни, інтернаціоналісти – 2 (із зняттям з квартирного обліку); 

- учасники бойових дій, інтернаціоналісти – 5 (із зняттям з квартирного обліку); 

- діти – сироти – 1 (із зняттям з квартирного обліку); 

- матері – героїні – 1 (із зняттям з квартирного обліку); 

- багатодітні сім’ї, які мають 5 і більше дітей, – 1 (із зняттям з квартирного обліку). 

Надана для проживання по договору найму соціального житла вільна однокімнатна 

квартира № 102 на вулиці Вишгородській, 54-Б з фонду житла соціального призначення  

м. Києва – 1 багатодітній сім’ї (без зняття з квартирного обліку та із зняттям з соціального 

квартирного обліку). 

Поселено до спеціалізованого будинку для ветеранів війни та праці, людей 

похилого віку та інвалідів на вулиці Будищанській, 4 – 1 особу (без зняття з квартирного 

обліку та із зняттям з соціального квартирного обліку). 

Вирішені питання приєднання кімнат в комунальних квартирах – 2 сім’ї  (без зняття 

з квартирного обліку). 

Зняті з квартирного обліку 57 сімей та одиноких громадян у зв’язку з отриманням 

житла по міській програмі змішаного фінансування будівництва житла та по державній 

програмі „Доступне житло” (за 2013 рік – 36). 

За клопотаннями від організацій, установ та підприємств затвердженні їх рішення 

про надання житла сім’ям 37 працівників (у 2013 році – 14). 

Також за клопотаннями від організацій, установ та підприємств виключено із числа 

службових 33 квартири (за 2013 рік – 24), в яких мешкало 30 сімей, перебуваючих на 

квартирному обліку за місцем проживання (12 - сімей зняті з квартирного обліку). До 

числа службових включені 17 квартир. 

 

Усього за 2014 рік вирішувалось 87 питань по наданню (закріпленню) житлової 

площі (за 2013 рік – 52). 

Разом з програмами „Доступне житло” та змішане фінансування будівництва житла 

– 144  питань (за 2013 рік -  88). 

 

Підготовлені 85 проектів розпоряджень Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації. На підставі прийнятих розпоряджень підготовлено до видачі 52  

ордери на жилі приміщення (за 2013 рік – 17). Підготовлено до видачі та видано 

громадянам 1147  довідок про перебування на квартирному обліку (за 2013 рік – 1192). 

Надійшло для розгляду від громадян 156 заяв з документами про взяття на квартирний 

облік (у 2013 році – 201) та 167 заяв з документами про внесення змін у квартирні 

облікові справи (у 2013 році – 293).  

Від організацій, підприємств та установ одержано та зареєстровано 303 листи (за 

2013 рік – 383)  і 314 звернень від громадян, в тому числі через САLL-центр – 34 (за 

2013 рік – 337, в тому числі через САLL-центр – 30), що надійшли до Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації, та 87 (в тому числі від громадян - 21) 



листів та звернень, які були направлені безпосередньо в адресу відділу (за 2013 рік – 

157).  Більшість громадян звертається з питань поліпшення житлових умов. Проекти 

відповідей на листи та звернення готувалися відповідно з установленими строками. Також 

направлено 176 листів з ініціативи відділу. 

Проведені 22 засідання громадської комісії з житлових питань для надання 

рекомендацій по вирішенню житлових питань Оболонської районної в місті Києві 

державної адміністрації та 8 засідань Наглядової ради у сфері розподілу соціального житла 

при Оболонській районній в місті Києві державній адміністрації. 

Відповідно до пункту 25-1 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм житлових приміщень в Українській РСР”, затверджених 

Постановою Ради Міністрів Української РСР і Української  ради професійних  спілок  від 11 

грудня 1984 року № 470 (доповнений постановою Кабінету Міністрів України  № 238 від 

11.03.2011) за 1 півріччя 2014 року подано  338 справ. У другому півріччі підготовлено 

для передачі 212 справ (будуть передані після поновлення роботи Реєстру, який у зв’язку 

з припиненням фінансування у 2 півріччі 2014 року призупинив свою роботу). 

  

 

 


