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,eHHrI Оболонськоi районноi
в мiстi,Кисвi державноТ адмiнiстрацii

2019 року М 280
ii розпорядження Оболонсъкоi

районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii
вiд Ns/

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

Видача посвiдчень особам" якi постраждали внаслiдок Чорнобилъськоi
катастрофи.

(назва адмiнiстративноi послуги)

Управлiнrrя працi та ооцiального захист.ч населення Оболонськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii

(найменуванrrя суб' екта надання адмiнiстративних послуг)

[нформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги

Найменування центру надання
адмiнiстративноi послуги, в

якому здiйснюсться
обсrryговування суб'екта

звернення

Управлiння (I_{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноТ в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii.

1 Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративноi
посJryги

04205, м. Киiв, вул. МаршаJIа Тимошенка, 16

2.

з.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру

надання
адмiнiстративноi

послуги

Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi
пошти та веб-
сайт центру наданнJI
адмiнiстративноi
послуги

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

(044) 426-44-00 - начапьник управлiння
(044) 426-85-55, (044) 426,56-65 - зz}л

e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання адмiнiстративноi
послчги

4. Закони Украiни Закон Украiни оПро адмiнtстративнl

послуги)

контролЬ



CTaTTi 9, 10, t|, 12,14, 15, 20,27,65 Закону
Украiни пПро статус i соцiальний захист

|ромадян, якi постраждаJIи внаслiдок

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

02.t2.|992 Jф 674 <Про порядок вlднесення

деяких категорiй громадян до вiдповiдних
категорiй oci6, якi постраждаJIи внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи>>

Розпорядження кабiнету MiHicTpiB Украiни
вiд 16.05.2014 },&523-р к,Щеякi питання

надання адмiнiстративних послуг органiв

виконавчоi влади через центри наданнrI

адмiнiстративних послуг)
Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд
11липня 2018 року JФ551 <.Щеякi питання
видачi посвiдченъ особам, якi постраждали

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, та

iншим категорiям громадян)), якою

затверджено Порядок видачi посвiдчень

особам, якi постраждали внаслiдок
Чорнобилъськоi катастрофи, та

категорiям громадян

Акти центр€tльних
iB виконавчоi влади

Розпорядження виконавчого органу

Киiвсiкоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi

державноi адмiнiстрацii) вiд 04,12,2018

лъztq+ <Про деякi питання видачi посвiдчень

особам, якi постражд€tли внаслiдок

Чорнобилъськоi катастро фп>

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

До*уr""ти подаються суб'ектом звернення

особисто або уповноваженим представником
Пiдстава дjul одержаннrI
адмiнiстративноi

iнвалiдностi):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту |ромадянина
Украiни з даними п ище, iм'я, по

Ес> <<А>>

Вичерпний перелiк

документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi
послуги, а-також вимоги

до них

5.



батъковi, дату видачi та мiсце р"е.rрuцi'i 1*
наявностi оригiналу);
З. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (rcpi, осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiсю та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. *Експертний висновок про встановлення
причинного зв'язку захворюванцrI з роботамипо лiквiдацii наслiдкiв
Чорнобильськiй АЕС або
вiйськових обов'язкiв пiд

aBapii на
з виконанням
час yracTi у

лiквiдацii наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй
АЕС (оригiнал або завiрена в установленому
порядку копiя);
6. *Копiя довiдки медико-соцiа-rrьноi
експертноi KoMicii про встановлення
iнвалiдностi вiдповiдноi групи, пов'язаноi з

роботами по лiквiдацii наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй АЕС або з виконанням
вiйськових обов'язкiв пiд час yracTi у
лiквiдацii наслiдкiв aBapii на Чорнобильськiй
АЕС (за наявностi оригiнаry);
7. Посвiдчення rIасника лiквiдацii наслiдкiв
аварii на Чорнобильськiй АЕС, що пiдлягае
замiнi (категорiя 2 серiя <<А> або категорiя 3
серiя (А)) для зберiгання в особовiй справi.
У разi втрати посвiдчення, що пiдлягас
замiнi, опублiковане в пресi повiдомленнrl
про визнанIuI посвiдчення недiйсним.
перелiк докчментiв на видачу посвiдченпя
<<учасник лiквiдацii наслiдкiв aBapii на

(вперше)):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
наявностi оригiна-гry);
З. *Копiя ресстрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiсю та

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи



паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. *Експертний висновок про встановлення
причинного зв'язку захворювання на
променеву хворобу з Чорнобильською
катастрофоо (оригiнал або завiрена в

установленому порядку копiя);
6. *Копiя довiдки медико-соцiальноТ
експертноi KoMicii про встановJIення
iнвалiдноотi вiдповiдноi |рупи, пов'язаноi з
Чорнобильською катастрофою (за наявностi
оригiналу);
7. Акт про нещасний випадок на виробництвi
за формою Н- 1.

перелiк докчментiв на видачч посвiдчення
<<потерпiлий вiд Чорнобильськоi
катастрофи>> категорii 1 cepiT <<Б>> (змiпа
категорii. y зв'язкч iз настанням
iнвалiдностi):
1. Заява (за зразком);
Z. *Копii cTopiHoK паспорту |ромадянина
УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце ресстрацii (за
наявностi оригiналу);
З. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. *Експертний висновок про встановлення
причинного зв'язку захворюваннrI з
Чорнобильською катастрофою (оригiнал або
завiрена в установленому порядку копiя);
6. *Копiя довiдки медико-соцiальноi
експертноi KoMicii про встановJIення
iнвалiдностi вiдповiдноi групи, пов'язаноi з

Чорнобильською катастрофою (за наявностi
оригiналу);
7. Посвiдчення потерпiлого внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи, що пiдлягае
замiнi (категорiя2 серiя <<Б>>, категорiя З серiя
<<Б>>, серiя <<Г>>, серiя (Д)) для зберiгання в

особовiй справi.
У разi втрати посвiдчення, що пiдлягае
замiнi, опублiковане в пресi повiдомлення



про визнання посвiдчення недiйсним.
перелiк докчментiв на видачч посвiдчення
<<Учасник лiквiдацii ядепних аварiй>>
категорii 1 cepiT <<Я>> (змiна категорii'. у
зв'язкч iз настанням iнвалiдностi):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацiI (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото 3х4 Q шт.);
5. *Експертний висновок щодо встановлення
причинного зв'язку захворюваннrI з
лiквiдацiею вiдповiдноi ядерноi aBapii,
випробуванням або вiйськовим навчаннrIм,
складанням ядерних зарядiв та проведенням
на них регламентних робiт (оригiнал або
завiрена в установленому порядку копiя);
6. *Копiя довiдки медико-соцiа_гlьноi
експертноI KoMicii про встановлення
iнвалiдностi вiдповiдноi |рупи, пов'язаноi з
лiквiдацiею вiдповiдноi ядерноi aBapii,
випробуванням або вiйськовим навчанням,
скJIаданн;Iм ядерних зарядiв та проведенням
на них регламентних робiт (за наявностi
оригiналу);
7. Посвiдчення учасника лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на Чорнобильськiй АЕС, що пiдлягае
замiнi (категорiя 2 серiя ((А), категорiя З

серiя (А)) або посвiдчення учасника
лiквiдацii ядерних аварiй (категорiя 2 серiя
<<Я>, категорiя 3 серiя (d>) для зберiгання в

особовiй справi.
У разi втрати посвiдчення, що пiдлягае
замiнi, опублiковане в пресi повiдомлення
про визнання посвiдчення недiйсним.
перелiк докчментiв на видачч посвiдчення
<<потерпiлий вiд радiацiйного
опромiнення>> категорii 1 cepii <<Я>>:

1. Заява (за зразком);
2, 8КопiТ cTopiHoK п



Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацiТ (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя 

реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати IIлатежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото 3х4 (2 шт.);
5. *Експертний висновок щодо встановлення
причинного зв'язку захворюванIuI з
переопромiненням внаслiдок булъ-якоi
ядерноi aBapii, порушенням правил
експлуатацii обладнання з радiоактивною
речовиною, порушенням правил зберiгання i
захоронення радiоактивних речовин, що
сталося не з вини потерпiлих (оригiнал або
завiрена в установленому порядку копiя);
6. *Копiя довiдки медико-соцiальноi
експертноi KoMicii про встановJIення
iнва_шiдностi вiдповiдноi |рупи, пов'язаноi з
наслiдками будь-якоi ядерноi aBapiT,
порушення правил експлуатацii обладнання з

радiоактивною речовиною,
правил зберiгання i

порушення
захоронення

радiоактивних речовин, що ст€tлося не з вини
потерпiлих (за наявностi оригiнаlry);
7. Акт про нещасний випадок на виробництвi
за формою Н-1 (якщо з€lхворювання
пов'язано з виробничою дiяльнiстю) або акт
державноi KoMicii про нещасний випадок
(радiацiйну аварiю), якщо такий зв'язок

установлено закJIадами охорони здоров'я.
Перелiк докчментiв на видачy посвiдчення
<<учасник лiквiдацiт наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй дЕС>> категорiI 2 cepii <сА>>

та категорii 3 <<А>> (вперше):
1. Заява (за зразком);
2. *КопiТ cTopiHoK паспорту громадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце ресстрацiТ (за
наявностi оригiнатrу);
З. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право

здiйснювати IIлатежi за серiею та



паспорта);
4. Фото 3х4 (2 шr.);
5. ,Щокументи з одного з пiдпунктiв:
- довiдка (оригiнал) про пiдвищену оплату
працi в зонi вiдчуження iз зазначенням
кiлькостi днiв i населеного пункту,
пiдтверджена первинними документами
(наказ чи розпорядження про вiдрядження до
зони вiдчуження iз з€вначенIuIм перiоду

роботи (служби) в зонi вiдчуження,
особового рахунка, табеля облiку робочого
часу, посвiдчення про вiдрядження в зону
вiдчуження з вiдмiткою пiдприсмства про
прибутгя та вибуття працiвника, шJIяхових
листiв), копiя трудовоi книжки (1 стор. та
сторiнки про роботу з 1986 року по 1991 piK)
за наявностi оригiнаry.
У разi вidсуmносmi орuziналiв первuннuх

dокулленmiв наdаюmься lx копit, завiренi
ор е анiз ацiею, у с m ано в о ю чu пidпрuеJйс mв оJй;

- довiдка apxiBHoT установи про участь у
лiквiдацii наслiдкiв аварii на Чорнобильсъкiй
АЕС в зонi вiдчуження iз зазначенням
перiоду служби (виконання робiт), днiв
виiзду на об'екти або в населенi гryнкти зони
вiдчуженrrя, копiя вiйськового квитка за

наявностi оригiнаlry (1 стор. та cTopiHKa з

вiдмiткою про )п{асть у лiквiдацii наслiдкiв
aBapii на Чорнобильськiй АЕС) чи завiрений
в установленому порядку витяг з особовоi

(вперше):
1. Заява (за зразком);
2. *КопiТ cTopiHoK паспорту громадянина

Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по

батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за

наявностi оригiнаrry);
3. *копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право

здiйснювати платежi за серiею та номером

паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);

справи вiйськовослужбовця.
Перелiк до кум ецтЬ_ца_Е



5. .Щовiдка, що пiдтверджуе безпосередню
)л{астъ у лiквiдацii iнших ядерних аварiй, у
ядерних випробуваннях, у вiйсъкових
навчаннях iз застосуванням ядерноi зброi, у
складаннi ядерних зарядiв та проведеннi на
них регламентних робiт, виданоi
вiдповiдною вiйськовою частиною або
архiвною установою, до якоI було передано
первиннi пiдтверлжуючi документи
зберiгання.
6.* Копiя вiйськового квитка (за наявностi
оригiналу) або завiрений в установленому
порядку витяг з особовоi справи
вiйськовослужбовця.
Перелiк докчментiв на видачч посвiдчення
<<Потерцiлий
опромiнення>> категорii 2 cepii <<Я>>

(вперше):
1. Заява (за зразком);
2. *КопiI cTopiHoK паспорту |ромадянина
УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
HEuIBHocTi оригiналу) ;

З. *Копiя ресстрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. *Експертний висновок щодо встановлення
причинного зв'язку захворюваннrI з
переопромiненням внаслiдок буль-якоТ
ядерноi aBapii, порушенням правил
експлryатацii обладнання з радiоактивною
речовиною, порушенням правил зберiгання i
захоронення радiоактивних речовин, що
ст€tJIося не з вини потерпiлих (оригiнал або
завiрена в установленому порядку копiя);
6. Акт про нещасний випадок на виробництвi
за формою Н- 1 (якщо з€lхворюваннrl
пов'язано з виробничою дЬльнiстю) або акт
державноi KoMicii про нещасний випадок

аварiю), якщо такий зв'язокфадiацiйну

ильськоi

установлено закладами охорони здоров'я.



катастрофи>> категорiТ 2 cepii <<Б>> (вперше):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
УкраiЪи з даними про гlрiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце ресстрацii (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати IIлатежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шr.);
5. Щовiдка, видана Волинською,
Житомирською, КиiЪською, Рiвненською або
Чернiгiвською обласними державними
адмiнiстрацiями (додатки Jф 3 або Jt{b 4 до
Порядку видачi посвiдчень особам, якi
постражд€Lпи внаслiдок ЧорнобилъсъкоТ
катастрофи, та iншим категорiям громадян,
затвердженого постановою Кабiнеry
MiHicTpiB Украiни вiд 1 |.07 .2018 Jф55 1).
перелiк докyментiв на видачч посвiдчення
<<потерпiлий вiд Чорнобильськоi
катастрофи>> категорii 3 cepii <<Б>> (вперше):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту |ромадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
наявностi оригiналу);
З. *Копiя ресстрацiйного номеру облiковоТ
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото 3х4 (2 шт.);
5. Довiдка встановленого зразка (додатки J\b 5

або Ns б до Порядку видачi посвiдчень
особапл, якi постражд€ши внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи, та iншим
категорiям громадянl з&твердженого
постановою Кабiнету MiHicTpiB УкраIни вiд
II.07.201-8 Jф551).
Перелiк докyментiв на видачч посвiдчення
<<потерпiлий вiд Чорнобильськоi
катастрофи>> cepii <<Г>> (вперше):
l. Заява (за зразком);



2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати IIлатежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шr.);
5. Довiдка встановленого зразка (додаток Nэ 7

до Порядку видачi посвiдчень особам, якi
постраждztли внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи, та iншим категорiям громадян,

затвердженого постановою Кабiнеry
MiHioTpiB Украiни вiд 1 L07.2018 Nч551).
перелiк документiв на видачу
неповнолiтнiм дiтям посвiдчення <<Дитина.

яка потерпiла вiд Чорнобильськоi
катастрофи>> серiя <Д>> (вперше);
1. Заява вiд одного з батькiв (за зразком);

2. *Копii cTopiHoK паспорту цромадянина
Украiни з€uIвника з даними про прiзвище,
iм'я, по батьковi, дату видачi та мiсце

ре€страцii (за HEuIBHocTi оригiнагry);
З.*Копiя свiдоцтва про народження дитини
(за наявностi оригiналу);
4. *Копiя довiдки про реестрацiю мiсця
проживання (перебування) дитини;
5. Один з таких документiв:
- копiя посвiдчення батъка
особи, постраждалоi

eHTI

або MaTepi, як
внаслiдок

(за наявностiЧорнобильськоi катастрофи,
оригiнаlry).
у разi невidповidносmi прiзвutца в посвidченнi

,Ь , паспорmi, копiя свidоцmва про uшюб або

dокулленm про змiну прЬвutца, t]4'я, по-

баmьковi (за наявносmi орuеiналу) ;

- довiдка встановленого зр€rзка (додаток Ns 9,

або додаток N9 10 до Порядку видачi

посвiдчень особам, якi пострaэкд€lли

внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи, та

iншим категорiям громадян, затвердженого

постановою Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд

|t.0,1.2018 },lb551).



посвiдчення дитини з iнвалiднiстю.
пов'язаною з наслiдками Чорнобильськоi
катастрофи (вперше):
1. Заява вiд одного з батькiв (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту |ромадянина
Украiни зчuIвника з даними про прiзвище,
iм'я, по батъковi, дату видачi та мiсце
ресстрацii (за HEuIBHocTi оригiналу);
З.*Копiя посвiдчення <<.Щитина, яка потерпiла
вiд Чорнобильськоi катастрофш серiя <д> (за
наявностi оригiна-тrу) ;

4.* Копiя свiдоцтва про народження дитини
(за наявностi оригi"*rrу);
5. *Експертний висновок щодо встановлення
причинного зв'язку хвороб, що призвели до
iнвалiдностi, з наслiдками ЧорнобильськоТ

(оригiнаrr або завiрена вкатастрофи

установленому порядку копiя);
6. *Копiя медичного висновку про
встановлення дитинi iнвалiдностi;
7. *Копiя довiдки про реестрацiю мiсця
проживання (перебування) дитини.
перелiк документiв замiнч
неповнолiтнiм дiтям вкладки до
посвiдчення дитини з iнвалiднiстю.
пов'язаною з наслiдками Чорнобильськоi
катастрофи (продовження TepMiHv

1. Заява вiд одного з батькiв (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
УкраТни з€цвника з даними про прiзвище,
iм'я, по батьковi, дату видачi та мiсце
реестрацii (за наявностi оригiнаlry);
3. *Копiя посвiдчення <.Щитина, яка потерпiла
вiд Чорнобильсъкоi катастрофш серiя кЩ> (за
наявностi оригiншrу).
4. Вкладка до посвiдчення <<.Щитина, яка
потерпiла вiд Чорнобильськоi катастрофи>>
серiя ((Д))о яка потребуе замiни;
5. *Копiя медичного висновку про
продовження дитинi TepMiHy iнвалiдностi.
6. *Копiя довiдки про реестрацiю мiсця
проживання (перебування) дитини.
перелiк документiв на видачу довiдки

ЛЬ 2| неп



помеDлого (помеплоl) гDомадянина

повоязана з Чорнобильською катастрофою
(вперше):
1. Заява вiд одного з батькiв або опiкуна за
законом (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
УкраiЪи заlIвника з даними про прiзвище,
iм'я, по батьковi, дату видачi та мiсце
реестрацii (за H€uIBHocTi оригiналу);
З. *Копiя ре€страцiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. *Y разi вiдсутностi батькiв, копiя
посвiдчення опiкуна (за наявностi оригiнаrry);
5. *Копiя посвiдчення <<,Щитина, яка потерпiла
вiд Чорнобильськоi катастрофш серiя <Д> (за

наявностi оригiналу).
б. *Копiя свiдоцтва про народженЕ,I дитини
(за наявностi оригiнапу);
7. *Копiя посвiдчення померлого
громадянина (за H€uIBHocTi оригiналу) :

- кУчасник лiквiдацiТ наслiдкiв aBapii на

Чорнобильськiй АЕС) (категорiя 1 серii ((А),

категорiя 2 серii кА> або категорiя 3 cepii
(А))
- <Потерпiлий вiд
катастрофи> (категорiя
категорiя 2 серiя пБо);
8. *Копiя свiдоцтва про

|ромадянина (за наявностi
9. *Копiя експертного
встановлення причинного
призвели до cMepTi,

Чорнобилъськоi
1 серiя (Б) або

смерть померлого
оригiнаlry);

висновку щодо
зв'язку хвороб, що

iз наслiдкаrии
Чорнобильськоi катастрофи (за наявностi
оригiналу);
10. Довiдка про реестрацiю мiсця проживанн,I

(перебування) дитини.

(якоr) пов'язана з Чорнобильською
катастрофою, ччастю v лiквiдацii iнших

них випраOуЕання

лпчжсинi (чоловiку) померлого



y вiйськових навчаннях iз застосyванням
ядерноi зброi. ч складаннi ядерних зарядiв
та проведеннi на них регламентних робiт

1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати пгIатежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. *Копiя свiдоцтва про смерть громадянина
(громадянки) (за наявностi оригiналу);
6. Посвiдчення померлого громадянина (для
зберiгання в особовiй справi):
- <Учасник лiквiдацii наслiдкiв аварii на
Чорнобильськiй АЕС) (категорiя 1 серiя (<А>>,

категорiя 2 серtя <<А> або категорiя 3 серiя
(А))
- <Потерпiлий вiд Чорнобильськоi
катастрофи>> (категорiя 1 серiя (Б) або
категорiя 2 серiя (Б))
- кУчасник лiквiдацii ядерних аварiй>
(категорiя 1 серiя <<Я)>, категорiя 2 серiя <,Я>>

або категорiя 3 серiя,.Яп);
7. *Експертний висновок щодо встановлення
причинного зв'язку cMepTi з Чорнобильською
катастрофою, }п{астю у лiквiдацii iнших
ядерних аварiй, у ядерних випробуваннях, у
вiйськових навчанIшх iз застосуваншIм
ядерноi зброi, у скJIаданнi ядерних зарядiв та
проведеннi на них регламентних робiт
(оригiнал або завiрена в установленому
порядку копiя);
8. *Копiя свiдоцтва про шлюб (за наявностi
оригiналу).
Перелiк докчментiв на видачy посвiдчення
опiкчнч дiтей (на час опiкчнства)

пеDшеl:
пов'язана з Чорнобильською катас



1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати IIлатежi за серiею та номером
паспорта);
4. *Копiя посвiдчення опiкуна (за наявностi
оригiналу);
5. Фото Зх4 (2 шт.);
б. *Копiя свiдоцтва про смерть |ромадянина
(за наявностi оригiналу);
7. Посвiдчення померлого громадянина (для
зберiгання в особовiй справi):
- <<Учасник лiквiдацii наслiдкiв aBapii на
Чорнобильськiй АЕС> (категорiя 1 серiя (А)),
категорiя 2 серiя <<А>> або категорiя 3 серiя
(А>)
- <<Потерпiлий вiд
катастрофи> (категорiя
категорiя 2 серlя оБо);
8. *Експертний висновок встановленняu. '.uкспертнии висновок щодо встановлення
причинного звОязку cмepTi з Чорнобильською
катастрофою (оригiнал або завiрена в

установленому порядку копiя).
Перелiк докчментiв на замiну посвiдчень
особам. якi постраждали внаслiдок
чорнобильськоi катастрофи та iнших
категорiй громадян (ч зв'язчч iз
затвердясеннями нових бланкiв):
1. Заява (за зразком);
2. *Копii cTopiHoK паспорту |ромадянина
Украiни з даними про прiзвище, iм'я, по
батъковi, дату видачi та мiсце реестрацii (за

наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (KpiM осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати IuIатежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото 3х4 (2,r.);
5. *Копiя довiдки медико-соцiалъноi
експертноi KoMicii встановлення

Чорнобильськоi
1 серiя ((Б) або



лiквiдацii iнших ядерних аварiй або внаслiдоi<
радiацiйного опромiнення (за наявностi
оригiна"пу);
5. Посвiдчення (дrr, зберiгання в особовiй
справi):
- Особи, яка постраждала внаслiдок
Чорнобильсъкоi катастрофи> (категорiТ 1

серiя (А)) та вкJIадка до такого посвiдчення
- осiб прирiвняних, до 1..rасникiв лiквiдацiТ
наспiдкiв aBapii на Чорнобильськiй АЕС
(категорiя 2 серiя <<А>> та категорiя З серiя
(А)) з числа громадян, якi брали rIасть у

ядерних аварiй, у ядерних
вlиськових навчаннях 1звипробуваннях,

застосуванням ядерноi зброi, складаннi
ядерних зарядiв та проведеннi на них
регл€lI\4ентних робiт
- Осiб прирiвняних до потерпiлих внаслiдок
Чорнобильськоi катастрофи (катег орiя 2 серiя
кБ>) з числа постражд€lлих вiд радiацiйного
опромiнення за iнших обставин не з власноi
вини.
перелiк докчментiв на видачч дублiкатч
поqвiдчення особам. якi постраяtдали
внаслiдок Чорнобильськоi катастрофи та
iнших категорiй громадян. v томч числi
посвiдчення <<Потерпiлий вц

cepii В:
1. Заява (за зразком) з поясненням обставин
втрати або псуваннrI посвiдчення i
з€Lзначенням його номера i дати видачi;
2. *Копii cTopiHoK паспорту громадянина
УкраiЪи з даними про прiзвище, iм'я, по
батьковi, дату видачi та мiсце реестрацiТ (за
наявностi оригiналу);
3. *Копiя реестрацiйного номеру облiковоi
картки платника податкiв (rqpi, осiб, якi
мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та номером
паспорта);
4. Фото Зх4 (2 шт.);
5. Один з таких документiв:

посвidчення

,,I



- публiкацiя в пресi повiдомлення про
визнання втраченого посвiдчення недiйсним;
б) у разi псування
- посвiдчення, що не придатне у користуваннi
(для зберiгання в особовiй справi)\.
в) у разi злиiнu прiзвutца, iм'я або по-6аmьковi
- посвiдченIuI, що не пiдлягас замiнi (дл"
зберiгання в особовiй справi)
- копiя свiдоцтва про шлюб або документ про
змiну прiзвища, iм'я, по-батьковi.

10. Порядок та спосiб
поданнrI документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi
послуги

Щокументи подаються суб'ектом звернення
особисто або уповноваженим представником,
в довiреностi якоi мас бути чiтко зазначено,
на який саме вид адмiнiстративноi послуги
подаються.

11 гhrатнiсть
(безоплатнiстъ) над€lння
адмiнiстративноi
посJIуги

Адмiнiстративна послуга надаеться
безоплатно.

У разi платностi:
11.1 Нормативно-правовi

акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

II.2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за гiлатну
адмiнiстративну послyry

11.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Рiшення про видачу або вiдмову у видачi
посвiдчення приймаеться у мiсячний TepMiH з

днrI надходженнrI необхiдних докуIч{ентiв до
органу, що видас посвiдчення. Граничний
строк - 45 днiв.

12. Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

Адмiнiстративна послуга не надаеться, якщо
одержувачем не надано повного пакету
документiв або документи не вiдповiдають
вичерпному перелiку локументiв, необхiдних
для отримання адмiнiстративноi послуги.
Адмiнiстративна послуга не надаеться, якщо
надано недостовiрну iнформацiю, зазначеIIу в
заявi та документах, що додаються до Hei.

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноI
посJryги

* Одержувачу адмiнiстративноi послуги
видаеться посвiдчення особи, яка
постраждапа внаслiдок Чорнобильськоi
катастрофи вiдповiдноi категорii, вкJIадки до



посвiдчення, рiшення KoMicii про вiдмову у
видачi посвiдчення, вкладки до посвiдчення
або про доопрацювання особовоi справи. У
разi вiдмови надаеться письмова вiдповiдь
заявнику у порядку та термiни, встановленi
чинним законодавством Украiни

14. Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Отримання здiйсню€ться особисто з€uIвником
за наявностi паспорта.

15. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто або через уповноважену особу.

*Копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiнала документа.
У разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документу, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленному законом порядку копiя документа.

**Пр" зверненi до адмiнiстратора пред'явля€ться документ, що засвiлчуе
особу суб'екта звернення та довiренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax iншоi
особи.

Начальник управлiння (l олена кЛЕБАноВА



IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АДМIНIСТРАТИВНО i ПО СJfУГИ

BHol оги пDи н
(назва адмiнiстративноi посл_чги)

упDпвлiння працi та соцiального захистч населення Оболонськоi районноi
державноi адмiнiстрацii

(неймецчвання суб' екта надання адм iнiстративних посл.чг)

Найменування центру надання
адмiнiстративноi послуги, в
якому здiйснюетъся
обслуговування суб'екта
звернення

Управл i ння (I-{eHTp) н адання адмiнi стр ативних
послуг Оболонсъкоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii

1. МiсцезнаходженнrI
Щентру надання
адмiнiстративноi

послуги

вул. МаршЕLпа Тимошенка, 1б
м. Киiв, 04205

2. Iнформацiя щодо
режиму роботи центру

надання
адмiнiстративноi

послуги

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

з. Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноi
пошти та веб-сайт
Центру наданнrI
адмiнiстративноi

посJryги

(044) 426-44-00- начальник управлiння
(044) 426-85-55 (044) 426-56-65 - з€lл

e-mai1 : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

4. Закони Украiни Закон Украiни <Про державну допомоry

Оболонськоi районноI
державноi адмiнiстрацii

2019 року Ns 280

розпорядження
районноi в MicTi Киевi



сiм'ям з дiтьми>
Акти Кабiнету

MiHicTpiB Украiни
Постанова Кабiнету MiHicTpi" Украi'ни ,Ц
27.12.2001 }lЪ 1751 кПро затвердження
порядку призначення i виплати державноТ
допомоги сiм'ям з дiтьми>>.

ллкти центральних
органiв виконавчоi

влади

Наказ MiHicTepcTBa соцiальноТ полiтики
Украiни вiд21.04.2015 J\Ъ 441 <Про
затвердження форми Заяви про призначення
ycix видiв соцiа-гlъноi допомоги, компенсацiй
та пiльг>>

Акти мiсцевих органiв
викоЕавчоi влади/
органiв мiсцевого

Умови отримання адмiнiстративно[ послуги

Пiдстава для одержаншI
адмtнiстративноi
послуги, зокрема:

Заявник для одержаншI адмiнiстрur""r.
послуги звертасться до управлiнrrя (Щентру)
надання адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
або до структурного пiдроздirry з питань
соцiального з€lхисту населеннrI, повноваженшI
якого поширюються на вiдповiдну
адмiнiстративно-територiальну одиницю за
призначеншI допомоги при народженi дитини
не пiзнiше нiж через 12 календарних мiсяцiв

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних
дjUI отримання
адмiнiстративноТ
послуги, а також
вимоги до нлгх

1. Заява одного iз законних представникiв
дитини (одного з батькiв або опiкуна), з яким
постiйно проживас дитина, що скJIадаеться за
формою, затвердженою Мiнсоцполiтики (при
пред'явленнi паспорта або iншого докуI,Iента,
що посвiдчуе особу та делегованi
повноваження).
2. *Копiя свiдоцтва про народження дитини.
Заява, зазначена у пунктi 1, може бути подана
в електроннiй формi (з використанням засобiв
телекомунiкацiйних систем, через офiцiйнi
веб-сайти Мiнсоцполiтики або iнтегрованi з
ним iнформацiйнi ситеми органiв виконавчоi
влади та мiсцевого самоврядування, зокрема з

використаннrIм квалiфiкованого електронного

5.

6.

7.

8.

9.



соцiальногоuuцrаJrьного захисту населення. В такому м
Ф.ак" народженнrI дитини на територiТ VкраЙ
пiдтверджусться за iнформацiеЬ з {ержавного
реестру aKTiB цивiлъного стану |ромадян,отриманою шляхом електронноi взаемодii упорядку, встановленому Мiнсоцполiтики та
Мiн'юстом. У разi надходження надiсланоi з
використанням засобiв телекомунiкацiйних
СИСТеМ з€uIви без квалiфiкованого
електронного пiдпису |ромадянина орган
соцiального захисту населення повiдоЙляе
заjIвнику, що допомога при народженнi
дитини призначаетъся лише пiсля пiдписання
у мiсячний строк зазначеноi з€uIви. У разiнепiдписання заяви у зазначений 

"фо*подасться нова з€UIва.

Працiвники дипломатичноi сrryжби

| 
члени Ч сiмей, якi перебувають у
довготермlновому вiдрядженнi, особисто
подають писъмову з€uIву та необхiднi
документи для призначення допомоги при
народженнi дитини, якi надсилаються до
органу соцiа_гrьного захисту населеннrI за
мiсцем реестрацiТ заявникiв.
З. Опiкуни подають, KpiM зазначених
документiв копiю рiшення про встановленнrI
опiки.
4. Жiнки, якi м€lють зареестроване мiсце
проживання на територii Украiни i наро дили
дитину пiд час тимIIасового перебування за
межами Украiни,мЕлtами украlни, подають виданi
компетентними органами lqpаiни перебування i
легалiзованi в установленному порядку
документи, що засвiдчують народженнrI
дитини, якщо iншого не передбачено
мiжнародними договорами Украiни.
5. Щопомога при народженнi дитини в разi ii
cMepTi виплачуеться на пiдставi копii
свiдоцтва про народження дитини або витяry з
Щержавного реестру aKTiB цивiльного стану
громадян про народження дитини та копii
свiдоцтва про смертъ.
6. *При зверненнi мати реестрацiйний номер
облiковоi картки платника податкiв (KpiM осiб,
якi мають вiдмiтку у паспортi про право
здiйснювати платежi за серiею та н

виданi



7. Рахунок в уповноваженiй ycTaHoBi банку
для соцiальних виllлат (за бажанням).

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

.Щокументи надаються одним з батькiв диrи"ц
опiкуном, якi постiйно проживають р€lзом з

Г[патнiстъ
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi

Адмiнiстративна послуга на цасться
безоплатно.

платностi:У разi
Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата
Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративrtу

11.з. Розрахунковий рчжунок
для внесення плати

1. Не пiзнiше десяти днiв пiсля надходження
заяви з yciMa необхiдними документами.
2. У разi подання з€uIви в електроннiй формi з
використаннrIм кваrriфiкованого електронного
пiдпису про призначення допомоги при
народженнi дитини така допомога
призначасться не пiзнiше нiж наступного
робочого дня пiсля отриманнязаяви

Строк наданнrI
адмiнiстративноi
послуги

Надання неповного комплекту документiв та у
разi звернення пiсля визначеного
законодавством TepMiHy

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

Прийнятгя рiшення про призначеннrI
допомоги.
Виплата допомоги здiйснюеться КиiЪським
мiським центром по нарахуванню та
здiйсненню соцiальних виплат

Результат надання Рiшення про призначення допомоги.



адмiнiстративноi

* Копiя докуN(ента подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
бригiнагrу документа.

у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiнагry документу, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленному Законом порядку копiя документа.

Начальник управлiння олена кЛЕБАноВА
L
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IНФОР1ЧIАЦIЙНА КАРТКААдмIнIстрАтивноi по слуги

(назва адмiнiстративноi. послуги)

надання адмiнi
Найменуuанн" ц.нтру надання
адмiнiстративноi послуги, в якому
здiйснюеться обслуговування
суб'екта звернення

Управлiн"" Щ*фffiББ
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

МiсцезнаrойЫ""ББ
надання адмiнiстративноi

вул. Маршала Тимошенпqlб
м. КиiЪ, 04205.

Iнформачiя щ*о режиму
роботи центру надання
адмiнiстративноi' послуги

Понедiлок - четвер , ЯЮбБ Z0.0q-
П'ятниця з 9:00 до 16:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (довiдки)
адреса електронноi пошти
та веб-сайт I_{eHTpy надання

(0 4 4) 426 - 4 4-0 0- начЕLJIън"* у.rрuЪБ"
(044) 426-85-55 (044) ЦZВ-SВ-Вi - з€lJI
e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими надання адмiнiстративноi

Кодекси УкраiЪи Стаття 15 Кодек.у ,uпЪЙБпрБ .rрБfr

Закони Украiни Стаття 9 Закону V*рuТ"",,Про
колективнi договори i угоди>>.Акти Кабiнету MiHicTpb

УкраiЪи вiд 1 З.02.20lЗ М 1 15 <Про порядок

бf
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повiдомноi реестрацii галузевих
(мiжгалузевих) i територiа_шьних угод,
колективних договорiв>
(далi - Порядок).

7. Акти центр€Lльних органiв
виконавчоi влади

8. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Стандарт надання адмiнiстративноi
послуги з повiдомноi реестрацii
колективного договору, затверджений
Розпорядженням Оболонськоi районноi
в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацii вiд
08.05.2012 j\ъ 248.

Умови отримання адмiнiстративноi послyги
9. Пiдстава для одержання

адмiнiстративноi послуги
Стаття 2 Закону Украiни <Про
колективнi договори i угоди>>.

10. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiсlративноi
послугй, а також вимоги до
них

1. На вибiр cTopiH пропонуються
наступнi варiанти подання колективних

договорiв:

1.1. один примiрник колективного

договору, змiн i доповнень до нього

разом iз додатками та супровiдним
листом у вигJuIдi оригiналу паперового

документа з прошитими i
пронумерованими сторiнками;

1.2. оригiнал електронного докр[ента з

пов'язаними з ним електронними
пiдписами;

1.3. електронна копiя оригiналу
паперового документа (фотокопii),

засвiдченоi квалiфiкованою електронною
печаткою.

2. Супровiдний лист;

З. Копiя свiдоцтва про

репрезентативностi
профспiлковоi сторони та

роботодавцiв, якi брали
колективних переговорах

пiдтвердження
суб'ектiв
сторони

}п{асть у
з питань



укладення колективного договору.

1t. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстр ативноi
послуги

Роботодавець, представник профспiлки
або представник трудового колективу
(далi заявник) подае до вiддiлу з питань
працi та юридичного забезпечення
дiяльностi управлiння лист разом з
передбаченим Порядком перелiком
документiв.

12. ГIrrатнiсть (безоплатнi стъ)
надання адмiнiстративноi
послуги

fuмiнiстративна послуга надаеться
безоплатно.

У разi платностi:
12.1 Нормативно-правовi акти,

на пiдставi яких стяryеться
плата

12.2. Розмiр та порядок BHeceHHrI
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послугу

l2.3. Розрахунковий р€жунок для
внесення плати

13. Строк надання
адмlнlстративно1 послуги

14 робочих днiв з днrI, наступного пiсля
подачi колективного договору або змiн
(доповнень) до нього на реестрацiю.

|4. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноТ
послуги

Ресструючий орган не може вiдмовити у
повiдомнiй реестрацii колективного

договору, змiн i доповнень до нього,

повертати на доопрацювання,
витребовувати додатковi документи та
встановлювати вимоги до оформленrrя

колективних договорiв.
15. Результат надання

адмiнiстративноi послуги
Рееструючий орган оприлюдню€ на

власному офiцiйному веб-сайтi та

щомiсяця оновлюе:
- реестр колективних договорiв, змiн i

доповнень до них;
- текст колективних договорiв, змiн i

доповнень до них;

- рекомендацii щодо приведення

колективного договору у



вiдповiднiсть з вимогами
законодавства (у разi ix наявносmi),.
- перелiк пiдприсмств, установ,
органiзацiй, для яких с обов'язковими
положення колективного договору (у

разi поdання mакоео перелiку
сmоронаJуru dоеовору) .

Текст колективного договору, змiн
i доповнень до нього оприлюднюеться за
винятком iнформацii, доступ до якоТ
обмежено сторонами вiдповiдно до
закону або за ix рiшенням.

Не пiзнiше наступного робочого
дня пiсля ресстрацii колективного
договору, змiн i доповнень до нього

рееструючий орган письмово iнформус
суб'екта, який подав на

цей документ.
Способи отримання
вiдповiдi фезультату)

Отримання здiйснюеться особисто

* КОПiя Документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

У разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiнаJIу документу, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленному законом порядку копiя документа.

Начальник управлiння олена кJIЕБАНоВА



джЕно
Оболонськоi районноi

Киевi державноi адмiнiстрацii
тня 2019 року М 280

ii розпорядженнrI
,cbKoi районноi в MicTi Кисвi

державноi адмiнiстрацii

"iд /,/,И €?2 Ng

IНФОРМАЦlЙНД КАРТКА
А.щ{IшстрАтивноi по сJпти

нмАннfl АрхIчних.довщок тА кqшЙ докущрнтIв.
ЯКI ЗБЕРIГАЮТЬ,СЯ В АРХIЦНОМ,У ВIДДIЛI

(назва адмiнiстративноi послуги)

АрхiвFий сектор
ОФолонськоi районноi в MicTi Киерi дрржавноТ адцiнiстрацii

(найменування суб'екга надання адмiнiстративнкх пос.ггуг)

/

Iнформацiя про центр наданшI адмiнiстративних посJryг

НайменуваннrI центру наданнrI
адмiнiстративних послуг

Управлiння (Ценrр) наданнrI
адмiнiстративних посJryг Оболонсъкоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii.

1. МiсцезнаходженнrI
центру наданЕ[
адмiнiстративних послуг

вул. МаршаJIа Тимошенка, 16,
м. КиiЪ, 04205.

2. Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
наданнrI
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.

,. Телефоrr/факс (довiдки),
адреса електронноi
пошти та веб-сайт
центру наданнrI
адмiнiстративних по сJIуг

(044) 428-44-00 - начальник управлiння;
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал.

E-mail : oboloncenffe@obolonrda.dov.ua
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3акони УlсpаiЪи Закон Украiни <Про Нацiоналъний
архiвний фо"д та apxiBHi установи>>.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Акти центр€lльних
органiв виконавчоi влади

Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
08.04.2013 М 65615 <Про затвердженнrI
Правил роботи архiвних установ Украiни>;
Наказ MiHicTepcTBa юстицii Украiни вiд
18.06.2015 NЬ 1000/5 кПро затвердженнrI
Правил органiзацiI дiловодства та архiвного
зберiгання докупrентiв у державних
органах, органах мiсцевого самоврядуванIuI
на пiдприемствах, в установах i
органiзацiях>;

Наказ MiHicTepcTBa юстицii УкраiЪи вiд
02.0З.2015 }lb 29515 <Про затвердженIuI
Порядку виконання архiвними установами
запитiв юридшIних та фiзичних осiб на
пiдставi архiвних докуплентiв та
оформлення apxiBHlTx довiдок (копiй,
витягiв)>>.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядуваннrI

Умови отриманшt адмiнiстративноi посJIуги

Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ
ПосJý/ги

Звернення зtulвника.

Вичерпний перелiк
докуIчIентiв, нео бхiдних
дJUI отримання
адмiнiстративноi
посJtуги, а також вимоги
до них

1.*Заява iз зазначенням реквiзитiв
документу, що посвiдчуе особу, прiзвища,
iMeHi, по батьковi, мiсця проживання (для

фiзичноi особи), найменування органiзацii,
rt мiсцезнаходженш (для юридичноi особи),
теми (запитання), хронологiчних рамок
запитуваноi iнформацii.
Що зЕuIви з питань виконання запитiв
соцiально-правового характеру (ловiлка про
заробiтну пJIату, пiдтвердження трудового

, атестацiю робочих Mi

4.

5.

6.

7.

8.

9.



перейменування пiдприемства) дод*rr.,
копiя трудовоi книжки або зЕвначаються
записи з трудовоi книжки (вказуючи нщви
пiдприемств, ik змiни, пер.Й*."ування,
мiсцезнаходження, дати прийняття та
звiльнення з роботи, номери наказiв,
перелiк займаних посад).

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отриманшI
адмiнiстративноi
послуги

,.Щокументи подаються суб;е*Бп,r звернення
особисто, уповноваженою особою або
надсилаються поштою, електронною
поштою.

гfuатнiсть
(безоплатнiсть) наданнrt
адмiнiсцративноi
послуги

У разi платностi:

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

Розмiр та порядок
BHeceHHrI плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну послуry

Розрахунковий рахунок
для внесеншI плати

Строк наданшI
адмiнiстративноi
послуги

30 катlендарнID( днiв.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
послуги

1. Вiдсутнiсть вiдповiдного архiвного

Результат наданнrI
адмiнiстративноi
послуги

ApxiBHa довiдка, apxiBHa копiя, архiвний
витяг з докуIuентiв, iнформацiйний лист.

Способи оц)имання Особистоl }повноваженою особою або

надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта



вiдповiдi фезультату) звернення) у випадках передбачених
чинним законодавством.

*Примiтка:

Копiя докрtента подаеться з одночасним пред'явленням алмiнiстратору оригiнапу
документа.
у разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiнаrrу документа, г.
установленому законом порядку копiя документа. 

.

/,

Завiдувач архiвного сектору

явля€ться засвiдчена/завiрена в

- IрпнаКОВАЛЬ

i



lY,
'| .I
,\ д

2\,l
чi?j,_t

д
lli

, . ,о, 
', '' .,,l\,,,," З4тýВрджЕно
Розпфря!ження Оболонськоi
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'""-, -"(у ЬедакцiТ розпорядження
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адм iнiстрацii
,rо/J.//.ИИц rz

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi по слуги

ВЛАСНОСТI НА ЖИТЛО
(назва адмiн iстративноТ послуги)

ВiЩi' пD"'ur"зрцii Держаuно.о *"rrrouoro фо"дч ,а cnpr""n" .r*ор.r"".
осББ ynpuuriHn" *"rrouo-*o*ynarr"ro.o .о.подарсruа обоrrоп."*ы

йонноi в MicTi Кисвi дерцtавнот адмiнiстпа
(найменування суб'екта надання алмiнЙративних поiпуб

Iнфогмацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (I]eHTp) надання
адмiнiстративних послуг ОболонськоТ

йонноТ в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Тимошенка Маршала, 16,
04205, м. Киiв.

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок-четвер - 09:00-20:00;
П'ятниця - 9:00-16:45;
Субота - 9:00-18:00.

Телефон/факс
(довiдки), адреса
електронноi пошти
веб-сайт центру

(044) 42б-44-00 - начальник управлiння;
(044) 426-В5-55, (044) 426-56-65 - зал;
e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua.



lдовження iH
надання
адмiнiстративних
послуг

Закони УкраiЪи Закони Украiни пПро приватизацiю
державного житлового фондуu, пПро
забезпечення реалiзацii житлових прав
мешканцiв ryртожиткiв>.

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украihи

Акти центр€шьних
органiв виконавчоi
влади

Положення про порядок передачi квартир
(будинкiв), жилих примiщеr" у.урrожитках увласнiсть |ромадян, затверджене наказом
MiHicTepcTBa з питань житлово-комунаJIьного
господарства Украiни вiд 16.|2.2009 Jrгs З96.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноI послуги
Пiдстава для
одержання
адмiнiстративноi
послуги

Звернення спiввласникiв приватизованого в
Оболонському районi MicTa Киева житла у разi
втрати (викраденнi) або непридатностi до
користування оригiнала свiдоцтва про право
власностi на житло за умови наявностi
вiдповiдноi apxiBHoT справи в органi
приватизацii державного житлового фонду.

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

1.)е Заява зi згодою Bcix nou"onirrri*
спiввласникiв житла, що бра-гrи участь уприватизацii (заява заповнюсться в
присутностi адмi Hi стратора).
2. Копii паспортiв (свiдоцтв про народження
осiб, якi не досягли 16-рiчного BiKy)
спiввласникiв житла (за наявностi оригiнала
документа). Якщо один з спiввласникiв житла
помер подасться копiя свiдоцтва про смерть та
запит нотарiальноТ контори (HoTapiyca).
З. Лист (висновок) з органу внутрiшнiх справ
на заяву про втрату (викрадення) оригiнала
свiдоцтва про право власностi на житло.
4.оголошення п свiдоцтва в



друкованих засобах масовоТ iнформацii.
5. Iнформацiя з БТI MicTa Киева щодо

цii прав власностi на житло.
Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноi

послуги

flокументи подаються - 
"соби.-спiввласниками житла, що брали участь уприватизацii, або уповноваженим

представником.

гlпатнiстъ
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягуеться плата

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

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

30 календарних днiв.

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

1. Житло н€uIежить до вiдомчого житлового
фонду, не в сферi управлiння оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацiТ, вiдсутня вiдповiдна apxiBHa
справа в органi приватизацii державного
житлового фонлу.
2. .Щокументи наданi не в повному обсязi.

Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Щублiкат свiдоцтва про право власностi на
житло у двох примiрниках.

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, через уповноважену особу, або
надсиласться поштою на вимогу суб'скта

J

10.

11.

11.1

11,2.

1 1.3.

|2.

13.

|4.

15.



вження i

звернення.

* Пр" зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться
ловiренiсть, якщо заявник лiс в iHTepecax iншоi особи,

Начальник управлiння житлово-
комунального господарства

паспорт суб'скта звернення та

свiтлана СтрунА


