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(у редакцii розпорядження
ОболонськоI районноТ в MicTi
Кисвi державноТ qлмiнiстраuiТ
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r' о xs/ )

IНФОРМАЦIЙНА I{APTKA
АдмIнIстрАтивн oi п ослуги

видАчА ItoпIi розпоряiцжвння про змIну прIзвищА
дитини

(назва алм iHicTpaTtlBHoi послуги)

Слупtба у спrrавах дiтей та ciM'i
оболошськот райоrrноi в MicTi Киевi дернсавноi адмiнiстрацiт

(найменування суб'скта надан ня алм i н iстративноi' послуги)

Iнформацiя про центр на.дання адмiнiстративноi послуги

айменування центру надання
iнiстративноТ послуги, в якому

iйснюеться обслуговування
'екта звернення

Управлil-tня (Щентр) наданн
мiнiстративних послуг Оболонськоl

айонноТ в MicTi Киевi державноi
iнiстрацiТ.

iсце знаходження Щентру
адання адмlнlстративних

вул. Маршала Тимошенка, 16,

ItиТв, 04205.

нформачiя щодо режиму
оботи центру надання

iнiстративних послуг

Понедiлок - LIeTBep з 9:00 ло 20:00;
П'ятниця з 9:00 ло 1б:45;
Субота з 9:00 до l8:00,

елефон/факс (довiдки),
са електронноТ пошти

а веб-сайт центру надання
мiнiстрати вноi послуги

044) 426-44-00 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiнiстrlативноТ послуги

Кодекси УкраТни Стаття l48 Сiмейного кодексу УкраТни.



). Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 року Ng 86б кПитання дiяльностi
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз

захистом прав дитини).
5. Акти центрЕLльних органiв

виконавчоi влади

7, Аlсти мiсцевих органiв
виконавчоТ владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одеря(ання
лдмiнiстративноi послуги

3вернення одного з батькiв, що проживае

)кремо вiд дитини, яка проживас в

Эболонському районi MicTa Itиева.

). Вичерпний перелiк

цокументiв, необхiдних для
отримання адмiн iстративноТ
послуги, а такоя{ вимоги до
них

1. Заяви батькiв (законних представникiв )

дитини ( в разi вiдсутностi одного з

батькiв- документ, що пiдтверджуе його
вiдсутнiсть).
2. КопiТ паспортiв суб'ектiв звернень - |,2
та cTopiHKa з вiдмiткою про реестрацiю
мiсця проживання*.
3. Копiя свiдоцтва про розiрвання
(укладання ) шлюбу або рiшення суду про

|розiрвання шлюбу (у разi наявностi)*.

l+. Копiя документу, що свiдчить про змiну

|прiзвища одного з батькiв (при наявностi)*,

10. Порядок та спосiб подання

цокументiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноТ
послуги

Щокументи надаються суб'ектом звернення

ссобисто або уповноваженою особою, в

цовiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено,

на який саме вид адмiнiстративноТ послуги
подаються документи.

11 Платнiсть (безоплатн icTb)

надання адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

11.1 Нормативно-правовi акти,
на пiдставi яких стягусться
плата

||.2. Розмiр та порядок внесення
плати (алмiнiстративного
збору) за платну
адмi нiстративну п ослугу_ I



1 1.3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

|2. Строк надання
лдмiнiстративноТ послуги

J0 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови

у наданнi адмiнiстративноi
послуги

Подання суб'ектом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановлениN
вичерпним перелiком.

I4, Результат надання
лдмiнiстративноi послуги

ttопiя розпорядження Оболонськоl

районноТ в MicTi Itисвi державноi
адмiнiстрацiт.

15. Способи отримання вiдповiдi

[результату)

Эсобисто, уповнова}кеною особою, абс

надсилаеться поштою (за вимогою суб'екте

звернення).

При зверненнi до адмiнiстратора пред'явля€ться паспорт суб'екта

зверненн я тадовiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншот особи.

* Копiя документа подасться З одночасним пред'явленням адмiнiстратору

оригiналу документа.
у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являсться

засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Слух<би АЛЛа БУРЛАКА
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(У р.дu,.цii розпорядх(ення
ОболонськоТ районноТ в MicTi
кисвi державноi алмiнiстрачiт
вiл /,!. И 22 N, / l

IНФОРМАЦIЙНА KAPTI{A
АдмIнIстрАтивноi по слуги

ВИДАЧА КОПLI_ВОJПОРЯД}КЕННЯ ПРО НАДАННЯ ДОЗВ9Д,У НА
УКЛАдвння логорору про припmд нд

АЛIМЕНТЦДЛЯ ДИТИFIИ У ЗВ'ЯЗltУ З Нffi
ВЛАСНОСТI НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

(назва алм i н iстративноr' послуги)

Оболонсьlсоi районноТ в MicTi Itисrli пе]uкавrlоI адмiнiстрацii
(найменуван t tя суб'скl,а надання алпл i н iстрати BHoi' послу ги.1

ЦФ9Рчuцiя про цеFIтр надання адмiнiстративноi послуги
йменування центру наданFIrI
iнiстративних послуг

Управлiнлlя (I_{eHTp) надання
iнiстративних послуг Оболонсько

йонноТ в MicTi Киевi державно
мiнiстрацii.

iсце знаходяtення I_{eHTpy
адання адмiнiстративних

вул, Маршала Тимошенка, 1б,
ItиТв, 04205.

нформацiя щодо рехrиму
I_{eHTpy надання

мiнiстративних послуг

онедiлок - четвер з 9:00 ло 20:00;
'ятниця з 9:00 ло 1б:45;

убота з 9:00 до 18:00.

елефон/факс (довiдки),
са електронноi поLuти

веб-сайт I_{eHTpy надання
iнiстративних послуг

044) 426-44-00 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
mai l : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

нормативнi акти, якими регламентусться надання
адмi гr i страти вноТ послуги

Кодекси УкраТни, Закони
краТни

Статей l77 , l90 Сiмейного кодек
lсраТни, cTaTTi 32 I_{ивiльного кодекс
краТни, , cTaTTi 12 Закону УкраТни (П

'ý;a,iжj,



основи соцiального захисту безломних ocie
i безпритульних дiтей>, Закону Украiнr
uПро основи соцiального захист}
бqзломних осiб i безпритульних дiтей>,

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

п.п, бб, б7 Постанова Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 24.09.2008 N9 866 <Питання
дiяльностi органiв опiки та пiклування.
пов'язаноi iз захистом прав дитини).

6, Дкти центраJIьних органiв
зиконавчоТ влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

3вернення заявникiв, за умови ресстрацiТ ix
цiтей в Оболонському районi MicTa Itисва.

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання адм iH iстрати вноТ

послуги, а також вимоги до
них

1. Заяви батьrсiв (законних представникiв.
дитини, в разi вiдсутностi одного з батькiв-
документ, що пiдтверд}куе його вiдсутнiсть
2. Заява неповнолiтньоТ дитини ( з l4 дс
18 poKiB).
3. Копii паспортiв суб'ектiв звернень - |, 2

та cTopiHKa з вiдмiткою про реестрацirc
мiсця проживання*.
4. Itопiя свiдоцтво про народження
цитини*.
5. Itопiя рiшення суду про стягнення
алiментiв на утримання дитини (у разj
наявностi).
6. КопiТ документiв, що пiдтверлжують
право власностi не нерухоме майно, що
передасться дитинi у власнiсть*.

10. Порядок та спосiб подання
цокументiв, необхiдних для
этримання адмi нiстративноi
послуги

Щокументи надаються суб'ектом звернення
особисто або уповноваженою особою, в

ловiреностi якоi мас бути чiтко зазначено,
на який саме вид адмiнiстративноТ послуги
подаються документи.

11 Платнiсть (безоплатн i сть)
надання адм iнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:
11.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягуеться
плата



lL2. озмiр та порядок внесенн
лати (адмiнiстративно

ру) за платн
MlHl ивну посл

при зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'екта зверненнята довiренiсть, якщо заявник дiс в iHiepecax iншоi особи.

"r"ý:; i::fi:il:. 
ПОДаеться з одночасним пред,явленням адмiнiстратору

у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являетьсязасв iдчен а/зав ip е н а в уста н о вл е-цомlt _зз\Ь| ", " 
op1l-i -" ;i; ;о *yr. rru.

Начальник Слркби Алла БУРлАItА

озрахунковий рахунок для
999цня плати

к надання
мiнiстративноТ послуги

0 календарних дri".

наданнi адмiнiстративноi
ослуги

l. Подання суб'сктом зверненн"БпБu*
акета документiв згiдно з встановлени
ичерпним перелiком.
, Невiдповiднiсть правочину iHTepeca
итини.

езультат надання
lнtстративноi послуги йонноi в MicTi Itисвi лержавноi

мiнiстрацiТ.
пособи отримання
ДПовiдi (результату)

сто, уповноваженою особою, або
силаеться поштою (за вимогою суб'скта



J

отримання
адмiнiстративноТ
послуги

вiдповiдtlо до Закоrrу УкраТни <Про державну
ресстрацiю Iоридичних осiб, фiзичних осiб
rriдцприсмlдiв та громадських формувань) в частинi
I,1ерсдачt i rrформаrliй гtо-телекомунi кацi йними
засобами в еJIектроннiЙ формi примiрника судового

рiшtеtlгlя, яке тягне за собою змiну вiдомостей в
елиному лержавному peecTpi, TaKi примiрники
судових рiпtень подаIоться заявником або
на/IсиJIаюI,ься су/цом у паперовiй формi

У разi полання заявником примiрника судового

рiшення, rцо набрало законноI сили та тягне за собою
змiну вiдомостей в Сдиному державному peccTpi,
державний ре€стратор при проведеннi державноТ

ресстрацiТ на lliдставi такого примiрника судового
рitпення обов'язково використовус вiдомостi
единого дIержавного ресстру судових рiшень, що
вiдlкри,гi для загчLльного доступу на офiцiйному веб-
пор,га-пi судовоТ I]JIади, щодо наявностi в цьому

реес,грi електронноТ копiТ такого рitпення,
вiдповiдlностi його за документарною iнформацiею
та реквiзитами.
У разi вiдсутностi рiшення суду в Сдиному

державному peccTpi судових рiшень державний

ресстратор запитус примiрник такого рiшення суду,
засвiдчений в установленому порядку, вiд
вiдповiдr{ого суду.

l1 платнiсть
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноТ
послуги

Ijезоlt"ltа,гtlо.

I2 Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

I]несення су/tових рiruень, rцо набрали законноТ

сили та тяг}lуть за собою змiни вiдомостей в е!Р.

13 Способи отримання
вiдповiдi
(результату)

Результати наданI{я адмiнiстративноi послуги у
сферi державI{оТ ресстрацii (у тому числi виписка з

Сдиного державного ре€стру юридичних осiб,

фiзичних осiб rriдприемцiв та громадських

формувань та установчий документ юридичноТ

особи) в електроннiй формi оприлюднюються на

trорталi електронних cepBiciB та доступнi для Тх

поIIIуку за кодом лостуI]у.

Начальник вiддiлу з питань

Iрина СЕРГIСНКО
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ВНЕСЕННЯ ЗМIН ДО ОБЛIКОВИХ СПРАВ
(назва адмi нiстративноТ послуги)

Вiддiл облiкч та розподiлу житловоi площi
Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноТ послуги)

вiд u.й. /22

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ

1 Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. Маршаltа Тимошенка, 16,

м. КиiЪ,04205.

2. Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 до 16:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

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

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал.

e-mai 1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративноi послуги

4. Кодекси Украiни | Житловий кодекс УкраТнськоi РСР.

+ l]]ч-_/
i-{ЁA iн А'/-

*опйбiJ

ЁiЕшi#j
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вження 1 мацlиноr картки

5. Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Правила облiку |ромадян, якi потребують
полiпшення житлових умов i надання iм
жилих примiщень в Украiнськiй РСР,
затвердженi постановою Кабiнету MiHicTpiB
УРСР i Украiнською республiканською радою
професiйних спiлок вiд |T.l2.1984 Ns 470.

6. Акти центральних
органiв виконавчоi
влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Постанова виконавчого KoMiTeTy КиТвськоТ
MicbKoT Ради народних депутатiв та президiТ
Киiвськоi мiськради профспiлок вiд
30.04.199l Jф 234 кПро внесення змiн та

доповнень до постанови виконкому мiськради
i президiТ КиiвськоТ мiськради профспiлок вiд
15.07.1985 J\b 582 <Про порядок застосування

у м. Киевi Правил облiку громадян, якi
потребують полiпшення житлових умов, i
надання iM жилих примiщень в Украiнськiй
рср>.

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержаннrI
адмiнiстративноi
послуги

Звернення заявника, який перебувас на
квартирному облiку при Оболонськiй

районнiй в MicTi Кисвi державнiй
адмiнiстрацii, щодо внесення змiн до
облiковоi справи.

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

Щля включення членiв родини в облiкову
справу:
1.Заява.
2. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання
особи, яка включасться до облiковоi справи.
3. Копiя паспорта (1, 2 та Bci сторiнки з

вiдмiтками про ре€страцiю та приватизацiю)*.
4. Копiя(i) ресстрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв*.
5. Копiя свiдоцтва про шлюб (якщо

включасться чоловiк або дружина)*.
6. Довiдка з мiсця роботи (копiя пенсiйного
посвiдчення*).
7. Копiя свiдоцтва про народження (якщо

включаеться неповнолiтня дитина)*.

Для виключення членiв родини з облiковоi
справи:



ацlиноl ка
1. Заява.
2. Щовiдка про реестрацiю мiсця проживання
за iншою адресою члена родини.
3. Копiя свiдоцтва про смерть (якщо людина
померла)*.

Щля роздiлу облiковоi справи при розiрваннi
шлюбу:
1. Заява.
2. Довiдки про реестрацiю мiсця проживання
на кожну особу.
3. Двi копii свiдоцтва про розiрвання шлюбу
або рiшення суду*.

Щля другоi справи (формуеться нова справа):
4. КопiТ паспортiв членiв родини (I,2 та Bci
сторiнки з вiдмiтками про реестрацiю та
приватизацiю)*.
5. КопiТ свiдоцтв
неповнолiтнiх дiтей*.

про народження

6. Щовiдки з мiсця роботи або копii пенсiйних
посвiдчень*.
7. Копiя(i) ресстрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв*.
9. КопiI документiв, що пiдтверджують право
громадянина та членiв його сiм'i на пiльги
пiд час перебування на квартирному облiку
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

Щля роздiлу облiковоi справи при yTBopeHHi
HoBoi сiм'i:
1. Заява.
2. Довiдки про реестрацiю мiсця проживання
на кожну особу.

Щля другоi справи (формуеться нова справа):

3. Копii паспортiв членiв родини (|,2 та Bci
сторiнки з вiдмiтками про реестрацiю та
приватизацiю)*.
4. Копiя свiдоцтва про шлюб*.
5. КопiТ свiдоцтв про народження

неповнолiтнiх дiтей*.
6. Довiдки з мiсця роботи або копii пенсiйних
посвiдчень*.
7. Копiя довiдки про присвоення

реестрацiйного номеру облiковоТ картки
платника податкiв*.
8. Копii документiв, що пiдтверджують право
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громадянина та членiв його ciM'i на пiльги
пiд час перебування на квартирному облiку
вiдповiдно до вимог чинного законодавства.

.Щля об'еднання облiкових справ:
1. Заява та письмова згода на об'еднання
облiкових справ членiв родини, якi
перебувають на квартирному облiку.
2. Довiдки про ресстрацiю мiсця проживання
на заявника.

Для поновлення в списках квартирного
облiку:
1. Заява.
2. Довiдки про ресстрацiю мiсця проживання
на кожну особу.
3. Копiя правовстановлюючого документа на

займану житлову площу*.
4. Викопiювання поверхового плану квартири,
а на приватну квартиру - копiя технiчного
паспорта*.
5. Копii паспортiв членiв родини, якi
поновлюються на квартирний облiк (1, 2 та Bci

сторiнки з вiдмiтками про реестрацiю та

приватизацiю)*.
6. Копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання
шлюбу (копiя рiшення суду про розiрвання
шлюбу)*.
7. Копii свiдоцтв
малолiтнiх дiтей)*.

про народження (дп"

8. Довiдки з мiсця роботи (для пенсiонерtв -

копiя пенсiйного посвiдчення*).
9, Копii реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв*.
10. КопiТ документiв, що. пiдтверлжують
право громадянина та членlв його ciM'T на

пiльги пiд час перебування на квартирному
облiку вiдповiдно до вимог чинного

законодавства.

Для переоформлення облiковоi справи на

iншого члена родини:
1. Заява.
2. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання

на заявника.
3. Копiя свiдоцтва про смерть (якщо за

Продовження iH ацlино1
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lдовження l иноl к ки
помер) або документ, який пiдтверлжуе змiну
мiсця реестрацii попереднього заявника по
облiковiй справi*.

Щля включення в пiльговi списки:
1. Заява.
2. !овiдка про реестрацiю мiсця проживання
на заявника та на члена сiм'i, який мае право
на пiльгу згiдно з чинним законодавством.
3. КопiI документiв, що пiдтверджують право
громадянина та членiв його ciM'T на надацня
пiльг вiдповiдно до вимог чинного
законодавства.
,,Щля змiни прiзвища в облiковiй справi:

1. Заява.
2. Щовiдки про реестрацiю мiсця проживання
на особу, яка змiнила прiзвище.
З. Копiя паспорта особи, що змiнила
прiзвище*.
4. Копiя свiдоцтва про шлюб або iнший
документ, який пiдтверджуе офiцiйну змiну
прiзвища*.

10. Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноI
послуги

,Щокументи надаються суб'сктом звернення
особисто, або уповноваженою особою, в

довiреностi якоi мас бути чiтко зазначено, на
який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

ll платнiсть
(безоплатнiсть) наданнrI
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У раз платностi:

11.1 Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryсться плата

I1.2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу
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апlиноlняl
l1.3. Розрахунковий рахунок

для внесення плати

12.

13.

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

З0 календарних днiв.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'сктом звернення неповного
пакета документiв.
2, Виявлення в документах виправлень,
недостовiрних вiдомост ей, або розбiжностей.
3. Вiдпали пiдстави для полiпшення житлових
умов.

|4. Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Витяг з розпорядження про перебування
квартирному облiку з внесеними змiнами
облiкову справу,

на
в

15. Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

п

х копii документiв подаються з одноtlасним пред'явленням адмiнiстратору управлiння
(I]eHTpy) надання адмiнiстративних послуг оригiналу документа. У lазi обгрунтованоТ
вiдсутностi оригiналу документа пред'являсться засвiдчена/завiрена його копiя,

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоi площi тетяна БондАрЕнко



(в редакцiТ розпорядження
Оболонськоi районноi в

MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii

"iд 
/1 й лаzz Ns / )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ВИДАЧА ДОВIДКИ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ У СПИСКАХ
ГРОМАДЯН. БАЖАЮЧИХ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У ПРОГРАМАХ

<ДоСТУПНЕ ЖИТЛо> (70х30 та 50х20х30)
(назва адмiнiстративноТ послуги)

Вiддiл облiку та розподiлч житловоi плошi
оболонськоi районноi в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii

(найменування суб'скта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнtстративних послуг

Управлiння (L{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Киевi державноТ
адмlнlстрац11

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. МаршЕLJIа Тимошенка, 16,

м. КиТв, 04205.
Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до 18:00.

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-44,00 - нач€шьник управлiння,
(044)426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

e-mail : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

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

нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiн iстративноi пq94уIи

Житловий кодекс УкраТнськоi РСР.Кодекси Украiни
Порядок надання державноТ пiдтримки та

забезпечення громадян доступнищ_цц]д9д&
Акти Кабiнеry

./-^1с,\\КИg6)
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.;'/
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Продовження iH мацlиноl

MiHicTpiB Украiни затверджений постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 10.10.2018 Jф 819 пПро деякi
питання забезпечення |ромадян доступним
житлом).

Порядок здешевлення BapTocTi iпотечних
кредитiв для забезпечення доступним житлом
громадян, якi потребують полiпшення
житлових умов, затверджений постановою
Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
25.04.2012 Ns 343.

6. Акти центральних
органiв виконавчоi
влади

,7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ влади/
органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення громадянина, який перебувае на

квартирному облiку та включений у список
громадян, якi бажають взяти участь у
програмах <<.Щоступне житло)

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

1.Заява.

2. Щовiдка про реестрацiю мiсця проживання

заявника або копiя його паспорта (y.i
заповненнi сторiнки)*.
3. .Щокументи, якi пiдтверджують пiльги на

отримання житла у першочерговому чи

позачерговому порядку, якщо сiм'я перебувае

в пiльговому списку* (при наявностi пiльг),

l0. Порялок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

,Щокументи надаються суб'сктом звернення

особисто, або уповноваженою особою, в

довiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено, на

який саме вид адмiнiстративних послуг

подаються документи).

11. платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:
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l1.1 Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата

||,2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

11.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

|2. Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

5 робочих днiв

13, Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

|4. Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Довiдка про перебування у списках громадян,
бажаючих взяти участь у програмах
<!оступне житло)).

15. Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

* копii докумrентiв подаються з одночасним пред'явленням алмiнiстратору
управлiння (L{eHTpy) надання алмiнiстративних послуг оригiналу документа.
У разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа пред'являсться
засвiдчена,/завiрена його копiя.

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоТ площi Тетяна БОНДАРЕНКО
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(в редакцii розпорядження
Оболонськоi районноi в

MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii

"iд/8/И Nч / )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

ВИДАЧА ДОВIДКИ ПРО ПЕРЕБУВАННЯ
НА кВАРТиРноN,tУ оБЛкУ

(назва адмiнiстративноI послуги)

вiддiл облiкч та розподiлч житловоi площi
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноi адмiFiстрацii

(найменування суб'екта надання адмiнiстративних послуг)

1 Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративноi
послуги

вул. Марш€Lла Тимошенка, 16,

м. Киiв, 04205.

2. Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнi стративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

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 - нач€Lпьник управлlння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал.

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмlнlстративноl послуги

4. Кодекси Украiни Житловий кодекс Украiнськоi РСР



Продовження iнформацiйноi картки

Правила облiку громадян, якi потребуютъ
полiпшення житлових умов i надання Тм

жилих примiщень в УкраiЪськiй РСР,
затвердженi постановою Ради MiHicTpiB
УРСР i УкраiЪськоi республiканськоi ради
профспiлок вiд 11.|2.1984 }lb 470.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Акти центральних органiв
виконавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

Звернення громадянина, який перебувас на

квартирному облiку.
Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

1.Заява.
2. Про перебування на квартирному облiку:

довiдка про реестрацiю мiсця
проживання заявника або копiя його
паспорта (yci заповненнi сторiнки);

документи, якi пiдтверджують пiльги на

отримання житла у першочерговому чи

позачерговому порядку, якщо сiм'я
перебувае в пiльговому спискуХ(при

наявностi пiльги).
3. Про не перебування квартирному облiку:

копii паспортiв (yci заповненi сторiнки

lабо копiТ довiдок про реестрацiю мiсця

членiв ciM'T, якi мають бути у довiдцi)*

Вичерпний перелiк

документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ послуги,
а також вимоги до них

,Щокументи надаються суб'ектом звернення

особисто, або уповноваженою особою, в

довiреностi якоi мас бути чiтко зазначено,

на який саме вид адмiнiстративних послуг

подаються документи або надсилаються

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноТ
послуги

У разi платностi:

Нормативно-правов1 акти,

на пiдставi яких



продовження iнформацiйноi картки

* ...' копii локументiв подаютьсЯ з одночасниМ ПР€Д'явленням алмiнiстратору
управлiння (IJeHTpy) надання алмiнiстративних послуг оригiна_гlу документа.У разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiна-гrу документа пред'являеться
засвiдчена./завiрена його копiя.

Виконувач обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоТ площi Тетяна БОНДАРЕНКО

стяryеться плата

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

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмiнi стративноi послуги

3 робочих днi.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ послуги

1. Не надання необхiдних документiв.
2. Не пiдтверлження права на полiпшення
житлових умов.
3. Необхiднiсть внесення змiн до
квартирноi справи (зняття з реестрацii за
мiсцем проживання когось iз членiв ciM'T,
якi перебувають на квартирному облiку,
або не пiдтвердження чи змiна пiльги).

Результат надання
адмiнi стративноi послуги

!овiлка про перебування (не перебування)
на квартирному облiку.

Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсиласться поштою (за вимогою суб'скта
звернення
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IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНОi ПОСJtУГИ

ндддння житловоi плошl. служьовлж житло.дих

(назва адмiнiстративноТ послуги)

вiддiл облiкч та розподiлч житловоi площi
коi районноi в MicTi Кисвi державноi

СпuИ"*уuuння суб'екта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг

Управлiння (Щентр) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi

районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii

НайменуваннrI центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. МаршаJIа Тимошенка, 16,

м. Киiв,04205.
Мiсцезнаходження центру
надання адмiнiстративних
послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до 18:00.

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал,

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda, gov,ua

1U+1 +ZB-44-00 - начЕuIьник управлiння,Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
надання адмiнiстративних
послуг

нормативнi акти, якими регламентусться надання

адмiн iстратцрд9Ц99дJIц
Житловий кодекс Украiнськоi РСР,Кодекси Украiни

trуч
$ l зАБЕзпЕч
д\ дост,упу
[УА пуБлlчl-,

\irýнооемл\+'r:}--
\--. И/rрдrн

оболонськоi
в MicTi Киевi державноi

2019 року Ns 280

розпорядження



Йrrож"rrня про порядок надання службових

жилих примiщень i користування ними в

Украiнськiй РСР, затверджене постановою

Ради MiHicTpiB Украiнськоi РСР вiд

04.02.1988 Jф 37.
Правила облiку громадян, якi потребують

полiпшення житлових умов i надання iм
жилих примiщень в Украiнськiй РСР,

затвердженi постановою Ради MiHicTpiB

Украi'нськоi РСР i YKpaTHcbKoi

республiканськоi ради професiйних спiлок вiд

||.t2.1984 Ns 470.
Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

11.03.2011 Ns 2З8 кПро Сдиний державний

ресстр громадян, якi потребують полiпшення

житлових умов).

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

Акти центраJIьних
органiв виконавчоi
впади

Постанова виконавчого KoMiTeTy Киiвськоi

мiськоi Ради народних депутатiв та президii

Киiвськоi мiськради профспiлок вiд

30.04.1991 Ns 2З4 <<Про внесення змiн та

доповнень до постанови виконкому мiськради

i президii Киiвськоi мiськради профспiлок вiд

15.07.19S5 J\Ъ 582 <Про порядок застосування

у м. Кисвi Правил облiку громадян, "*i
потребують полiпшення житлових умов, 1

надання iм жилих примiщень в Украiнськiй

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

ПФфу"*Й оЙ6" на облiку потребуючих

полiпшення житлових умов (за згодою),

Приеднання житловоi площi в комунальнiй

к"арrирi за умови вiдповiдностi вимогам

cTaTTi 54 Ж"rпового кодексу УкраIнськоТ РСР

(за зголою).
Робота на посадi, що передбачае надання

службового житла.
Присвосння поllrтовоi адреси (для новоOудов

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
поспуги

проживання:
1. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
дпя отримання



заявника.
2, Письмова згода (вiдмова) на отримання
житловоi площi ycix членiв родини, oKpiM
малолiтнiх дiтей.
З. Копii паспортiв членiв родини, на яких
надасться житлова площа*.
4. .Щовiдка органу соцiального захисту
населення про перебування на облiку осiб, якi
вiдповiдно до чинного законодавства мають
пiльги на отримання житла (для пiльгових
категорiй черговикiв).

Щля надання житлового примiщення за мiсцем
працi керiвники пiдприемств, установ та

органiзацiй подають наступнi документи:
1. Клопотання вiд керiвництва установи,
пiдприемства, органiзацii щодо затвердження
iх рiшення про надання житлового
примiщення працiвниковi.
2. Копiя правовстановлюючого документа на

жиле примiщення (акт прийому
передавання, договiр купiвлi-продажу,
тощо)*.
3. Контрольний список працiвникiв.
4. Копiя протоколу (витяry з протоколу)
засiдання адмiнiстрацii та профспiлкового
KoMiTeTy з рiшенням про надання жилоi площi
працiвниковi*.
5. Довiдка про реестрацiю мiсця проживання
працiвника.
6. Копii паспортiв членiв родини, на яких
надасться житлове примiщення*.
7. Список рiшення про надання житлового

примiщення пiдприсмством, установою,
органiзацiею.

Для надання службового житлового
примiщення керiвники пiдприемств, установ
та органiзацiй подають наступнi документи:
1. Клопотання вiд керiвництва установи,
пiдприемства, органiзацii щодо затвердження

ik рiшення про надання службовоi житловоТ

площi працiвниковi.
2. Рiшення установи, пiдприемства,

органiзацii про надання службовоi житловоi

площi.

адмiнiстративноi
послуги, а також
вимоги до них

3



довження 1н ацlино1
3. Згода (заява) працiвника на отримання
службовоi житловоi площi.
4. Копii паспортiв (1, 2 та Bci сторiнки з

вiдмiтками про реестрацiю мiсць проживання
та приватизацiю), копii реестрацiйних HoMepiB

облiкових карток платникiв податкiв*.
5. !овiдка про реестрацiю мiсця проживання
працiвника, якому надаеться службова
житлова площа.
6. Копiя свiдоцтва про шлюб чи
шлюбу (рiшення суду про
шлюбу)t.
7. Копii свiдоцтв про народження
дiтей*.
8. Щовiдка з мiсця роботи iз зазначенням
займаноi посади.
9. Копiя розпорядження про включення
житлового примiщення до складу службових.
10. Довiдка про те, що службова квартира, яка
надаеться з поточного звiльнення, е вiльною
(надаеться житлово-експлуатацiйною
органiзацiею, яка обслуговус будинок).
1 1. Список рiшення про надання службовоi
житловоI площi пiдприсмством, установою,
органiзацiею.

Для присднання житловоi площi в

комунаJIьнiй квартирi:
l. Заява.
2. Довiдка про те, що жиле примlщення, яке
присднуеться, вiльне (дл, будинкiв, якi
обслуговують житлово - експпуатацiйнi
органiзацii не комунальноi форми власностi).
3. Паспорти Bcix членiв родини (1, 2 та Bci

сторiнки з вiдмiтками)*.
У випадку, якщо громадянин не перебувас на

квартирному облiку, додатково надаються :

копiя правовстановлюючого документу на

займану житлову площу* ;

копii свiдоцтв про народження маJIолlтнlх

дiтей*;
копiя свiдоцтва про шлюб чи розiрвання

шлюбу (рiшення суду про розiрвання
шлюбу)*.

розiрвання
розiрвання

малолiтнiх

4



довження 1ино1

,.Щокументи надаються суб'ектом звернення

оaоб".rо, або уповноваженою особою, в

довiреностi якоi мас бути чiтко зазначено, на

який саме вид адмiнiстративних послуг

подаються документи.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

У разi платностi:

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

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

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

30 календарних днiв.Строк надання
адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'ектом звернення неповного

пакету документiв.
2. .Щокументи не мiстять пiдстав для

полiпшення житлових умов,

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

Кисвi державноi адмiнiстрачii та ордер на

жиле (службове жиле) примiщення,

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Особисто або через

отримуеться ордер та
особою, на чие iм'я

уповноважену особу
копiя розпорядження
оформлено ордер, а

керiвниковi пiдприсмства, установи,

ганiзацiТ, надаеться вiдповiдь про результат

Способи отримання
вiдповiдi фезулътату)



розгляду клопотання, яка надсилаеться
поштою.

* копii докумrентiв подаються з одночасним пред'явленням адмiнiстратору

управлiння (L{eHTpy) надання адмiнiстративних
У разi обrрунтованоТ вiдсутностi оригiна.гlч
засвiдчена./завiрена його копiя.

Виконувhч обов'язкiв начальника вiддiлу
облiку та розподiлу житловоi площi

послуг оригiна-гlу документа,
документа пред'являеться

Тетяна БОНДАРЕНКО



ОболонськоТ районноТ в MicTi
Кисвi державноТ адмiнiстраuiТ
вiд /3. р/ |r'// }ф с/

IНФОРIИАЦIЙНА I{APTKA
АДМIНIСТI,АТИВНОI ПОСЛУГИ

УЧАСТI У ВИХОВАННI ДИТИНИ ТОГО З БАТЬКIВ ХТО ПРО}КИВА
QKPEMQ ВIД HEI

(назва алм iнiстративноТ послуги)

Слчжба ч справах дiтей та сiм'i
Оболонськ9Т райоrlноi в MicT! Цисвi леrrжавllоi адмiнiстрацii

(наймегrування суб'скта нада}]ня алм iH iстративноi' послуги)

видАчА ltoпIi розпоряджвння про визнАчвння спосоБIв

Iнформачiя про центр наданFIя адмiнiстративноТ послуги

FIайменування центру надання
лдмiнiстративних послуг

Управлiння (I-{eHTp) надання
лдмiгliстративних послуг Оболонськоi
эайонноТ в MicTi Кисвi державноi
лдмiнiстрацiТ.

1 Мiсце знаходження I_{eHTpy

надання адмi нiстративних
послуг

вул. VIаршала Тимошенка, 16,

и. КиТв, 04205.

) [нформацiя щодо режиму
эоботи I-{eHTpy надання
лдмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 ло 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до l8:00.

). rелефон/факс (довiдки),
]дреса електронноТ пошти
га веб-сайт IfeHTpy надання
адмiнiстративних послуг

:044) 426-44-00 - начальник управлiння,
1044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

э-mаi l : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентусться надання

адмiнiстративноl послуги _

4. Кодекси УкраТни ]TaTTi 19, l58, Сiмейного кодексу Украiни,
]таття 29 LIивiльного кодексу Укрзtцд.'

::3+,тЦЕР]джЕно
-, Розтгlqряfiження оболонськот
,,,.,.}, l:;..
раЙоlg,'-$Т в MicTi Itисвi державноi

, аДlуtlнфтрачiТ

ж

квiтня 2019 року J\b 280

редакuii розпорядження



останова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

4.09.2008 року JtГs 8бб <Питання дiяльностl

рганiв опiки та пiклування, пOв'язан0I iз

ахистом прав дитини).

кти Кабiнету MiHicTpiB
краiни

кти центральних органiв
иконавLIоТ влади

кти мiсцевих органiв
конавчоi владиl органiв

iсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

вернення одного з батькiв, що прожи
кремо вiд ди^гини, яка проживас

олонському районi MicTa Кисда.

iдстава для одеря(ання
iнiстративноТ послуги

1.заява одного з батькiв, що прожива

кремо вlд дитини.
. КопiI паспортiв суб'сктiв звернень - l,

cTopiHKa з вiдмiткою про ресстрацiю мiсц

кладання) rплюбу або рiшення суду п

iрвання шлюбу (у разi наявностi).

Itопiя свiдоцтво про народження дитини,

ичерпний перелirt
oKyMeHTiB, необхiдних для

мання адмiнiстративноi
послуги, а також вимоги до

окументи надаються суб'ектом зверненн

собисто або уповноваженою особою,

oBipeHocTi якоТ мас бути чiтко зазначено, н

кий саме вид адмiнiстративноТ послу

подаються доцуIи9дfц

орядок та спосiб подання
oKyMeHTiB, необхiдних для

мання адмiнiстративноi

Безоплатно.Платнiсть (безоплатн i сть)

надання адмiнiстративноi

У разi платностi:

ормативно-правовl акти, на

пiдставi яких стягусться

озмiр та порядок внесенн
ати (адмiнiстративно

бору) за платн

мiнiстративну посл

озрахунковий рахунок для
несення плати

0 календарних днiв.к надання
iнiстративноi послуги



1з. Перелirс пiдстав для вiдмови

у наданнi адмiнiстративноi
послуги

Подання суб'ектом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.

I4. Результат надання
лдмiнiстративноi послуги

Копiя розпорядження Оболонськоi районноТ
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ.

15. Способи отримання вiдповiдi
|результату)

Эсобисто, уповноваженою особою, або

надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

при зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться паспорт суб'скта звернення та

довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоТ особи.

* Копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

у разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться

засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА



м,
джЕно

t l:ti,$фпфfrflпження Оболонськоi

:- ._ (у релакшlt розпорядхtення
ОболонськоТ районноТ в MicTi
Itиевi дерх<авноr адмiнiстрачiТ
ыо аiц,rzР_ Ns / )

IНФОРМАЦIЙНА KAPTI{A
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

!-.*-ruo* iьr i стр ат и в н оi п о сл у г и )

слчжба v справах дiтей та ciMoT

оболонськоI районноi в MicTi Киевi церхсавноi а,lмiнiстрацii
(найменування суб'скта надання алмiнiстративноi послуги)

/,

(i

т*/ Дlл.l ко,l здsr
;\ доа\ пу

S,х-
\з

.,'" ' райоFнqi в MicTi Кисвi державноТ
,r, ,'4дп4lкidтрацiТ

- - Ыri?5''квiтня 20l9 J,tg 280

Тrrrъrrппляrтiя ппо IreHTD НаД ання адмiнiстративноi послуги

Jайменування центру наданн,I

лдмiнiстративних послуг

Управлiнгrя (I_\eHTp)

дмiнiстративtIих послуг
айонноТ в MicTi Itисвi

дмiнiстрацiТ.
yлМuрrала Тимошенка, 1 6,

I. Itиiв, 04205.

*,.дi-п - четвер з 9:00 до 20:00;

'ятниця з 9:00 до l6:45;

убота з 9:00 до 18:00.

надання|
Оболонськоil

.]

державноl

О44) 426,44-00 - начальник управлlння,
О44) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

:-mail: oboloncentre@obolonrda,gov,ua

,Iiсце знаходження центру
адання адмiн iстрати вноТ

ослугИ
) [нформачiя щодо режиму

роботи центру надання

адмiнiстративноТ послуги

3. Телефон/факс (ловiлки),

адреса електронноТ пошти
та веб-сайт центру надання

алмiнiстративноТ послуги

Нормативнl акти, яки

адмiнiст[



Кодекси Украiни таття 190 СiмейногQ кодексу УкраТни.

). Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Itабiнету MiHicTpiB УкраТни
24.09.2008 Ng 866 кПитання дiяльностi
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi
захистом прав дитиFIи).

вiд

iз

6. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиlорганiв
иiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
лдмiнiстративноi послуги

письмова вимога,

). Вичерпний перелtк
цокументiв, необхiдних для
отримання адмiн iстративноТ
послуги, а такох( вимоги до
них

1. Заява батькiв дитини ( або одного з них)
2. Копiя паспорта громадянина УкраТни (1

2 сторiнки та cTopit-lKa з вiдмiткою прс

реестрацiю) з пред'явленням оригiналу*.
3. Копiя свiдоцтва про укладення абс

розiрвання шлюбу (при наявностi) :

пред'явленням оригiналу*.
4. Довiдка з пологового будинку.
5. Iнформачiя про MaTip (батька) - адреса
телефон.

10. Порядок та спосiб подання
цокументiв, необхiдних для
]тримання адм iнiстративноТ
послуги

Щокументи надаються суб'ектом зверненн,
особисто або уповноваженою особою, Е

довiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено
на який саме вид адмiнiстративноТ послугl,
подаються документи.

11 Платнiсть (безоплатн icTb)
надання адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У раз платностi:

11.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягусться
плата

||.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

1 1.3. Розрахунttовий рахунок для
знесення плати

+,



12. CTpolt надання
едмiнiстративноi послуги 30 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови

у наданнi адмiнiстративttоi
послуги

Подання суб'сктом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.

|4. Результат I-Iадання
алмiнiстративноi послуги

Копiя розпорядження Оболонськоi
районноТ в MicTi Кисвi лержавноi
адмiнiстрацiт.

15. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, уповноваженою особою, абс
надсиласться поштоrо (за вимогою суб'екта
звернення).

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться паспорт суб'скта звернення
та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншот особи.

* Копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням алмiнiстратору
оригiналу документа.

У разi обгрунтованоI вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальниrс Слух<би АЛЛа БУРЛАКА
l,



,\ f,fr:р;?Ёfi.iфЁr в MicTi Itисвi лержавнот
,' .1r{ r + *'^ |' .\! х :,а ду{ý#тр а ч i Т

ЧЬrJФИ nrir", 2olg року Jъ 280\\]J}flредакцii 
роз порядження

ОболонськоТ районноТ в MicTi
кисвi цер_жавнот адмiнiстрацiт
вiд,19,И22 Nр ? )

IНФОРМАЦIЙНА I{APTKA
АдмIнIстрАтивноi послуги

ви чАк tip по ння п ння озволу нА
у н уго. о вно житлА (м нА) прАво

влА I А яIt[ Бо пр ВО-КДЦСТУВАННЯ яким мА
дIтI,I

(назва адмiнiстративноi' послуги)

оболонськqТ районгlоi в MicTl ltисвi де ццоI адмiнiст
(найменуван ня суб'скта надання алм i tl iстрати вноТ послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги
айменування центру надаFIня

iнiстративних посJIуг
правлiння (I]eHTp)
мlнlстративних послуг
йонноТ в MicTi Киевi

оболонськоl

iсце знаход}кення I_{eHTpy
адання адмi нiстративних

л. Маршала Тимошенка, 1б,
КиТв, 04205.

нформаuiя щодо режиму
и L{eHTpy надання

iнiстративних послуг

онедiлоl< - четвер з 9:00 до 20:00;
'ятниL(я з 9:00 ло l6:45;

з 9:00 до l8:00.

'елефон/факс (довiдки),
дреса електронно[ пошти

веб-сайт L{eHTpy FIадання
lнlстративних послуг

044) 426-44-00 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

нормативнi акти, якими регламентуеться надання
адмiнiстративноТ посJIуги

Itодеltси Украiни, Закони |7l, Сiмейного кодексу УкраТни
]20 ЩивiльногоTaTTi 32, J20 Щивiльного кодексу УкраIни



I'7, 18 Заrсону Уrсраiни uПро охорон

итинства)) , стаття 12 Закону УкраIни <П

снови соцiального захисry безпомних осiб i

пDитуJIьних громадян).

Гоru Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни Bi

4,09,2008 }rгs 866 кПитання дiяльно
ганiв опiки та пiклування, пов'язаноТ

ахистом прав дитини).

,кти Itабiнету MiHicTpiB
краiни

кти центральних органiв
иконавчо1 влади
кти мiсцевих органiв
иконавчоi владиl органiв
iсцевого сq}чI9д

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

вернення заявникiв, за умови peccTpauiT i,

iтеИ в Оболонському районi MicTa Киева (

азi придбання майна/житла на iм'я дитини)

бо за умови знаходження майна"/житла, щс

un.rn"io дитинi в Оболонському районi MicTi

(иева (у разi вiдчуясення майна/житла Bi

MeHi дитини).

iдстава для одержання
iнiстративноТ послуги

oKiB).
. ItопiТ паспортiв суб'ектiв звернень - |,2

TopiHKa з вiдмiткою про ресстрацiю Mic

роживання*.
. Копiя свiдоцтво про народження дитини*,

. КопiТ документiв, що пiдтверджують пра

acHocTi на житло/майно, яке вiдчужустьс

мас бути придбане8.
. При виТздi на постiйне мiсце проживанн

а кордон-документи, що посвlдчують виlз

на постiйне мiсце пр9щДЕ9ДДя*

1. З.rr" б.r*iв (законних представникiв

итини та Bcix спiввласникiв житла (в раз

iдсутностi одного з батькiв - докуменъ щ

ослуги, а також вимоги до

их

ичерпний перелiк
oKyMeHTiB, необхiдних для

римання адмiнiстративноi

,окументи надаються суб'сктом зверненн

aо6"arо або уповноваженою особою,

oBipeHocTi якоТ мас бути чiтко зазначено, н

кий саме вид адмiнiстративноТ послуг

одаються документи,

орядок та спосiб подання

KyMeHTiB, необхiдних для..

римання адмlнlстративно l

Безоплатно.Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi



у l платност1:

11.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягуеться
плата

||.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

11.3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

|2. Строк надання
адмiнiстративнот послуги

J0 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови

у наданнi адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'сктом звернення неповного
пакета документiв згiдно з встановленим

вичерпним перелiком.
2. Невiдповiднiсть правочину iHTepecaM

дитини.

14, Результат надання
лдмiнiстративноi послуги

(опiя розпорядження оболонськоi районнот
в MicTi Кисвi дерх(авноТ адмiнiстрачiТ.

15. Способи отримання вiдповiд
(результату)

бсобисто, уповноваженою особою, абс

надсилаеться поштою (за вимогою суб'сктс

звернення).

при зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'екта звернення

та довфенiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншот особи.

*копiя документа пода€ться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору

оригiналу документа.
у p*i обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться

засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку коп lя докуN{ента,

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА


