
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
держав_ноf адмiнiстрапiiыд,/5.йф Ns? \

IНФОРМАЦrЙНД КАРТКА
АД{IШСТРАТИВНОi ПО СJIУГИ

(назва адмi нiстрат""rЫ rББЙI

oHHoi в MicTi Киевi де

НайменуваннrI центру
надання адмiнiстративних
посJryг державноi адмiнiстрацii.

Мiсцезнаходження
центру наданшI
адмiнiстративних
послуг

вул. Маршапа Тимошенка,
м. КиiЪ, 04205

Iнформацiя щодо
режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок - четвер з q:OT;;rO :0q
п'ятниця з 9:00 до 16:45;
субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс
(довiдки), адреса
електронноТ пошти та
веб-сайт управлiння
(Центру) надання
адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-00 - начагlьник упрБ"Ь"л

(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - з€lл

E-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua

адмiнiстративноl послyги

ження оболонськоi
в MicTi Киевi
адмiнiстрацii

2019 року Jф 280
розпорядженнrI



Кодекси УкраТни,
Закони УкраiЪи

правопорушення, Закон Украiни ,,Про свободу
пересування та вiльний вибiр мiсця
проживання в YKpaTHi>, Закон Украrни пПро
мiсцеве самоврядування)), Закон Украiни -п;;
внесення змiн до деяких законодавчих aKTiBУкраiни щодо розширення повноваженьорганiв мiсцевого самоврядування та
оптимiзацiТ надання адмiнiсrрui"""rх,гrослуг),
закон Украiни ппро адмiнiстративнi no.ny."rr,
Закон Украiни пПро вiйськЪвий обов'язок iвiйсъкову службу>, Закон УкраiЪи ,,Про

I:]:"r?, Закон УкраТни оПро правовий статусiноземцiв та осiб без Ь"r;;;";rЙПрикiнцевi та перехiднi положення ЗаконуУкраiни uПро внесення змiн до д."*",
законодавчих aKTiB Украiни> вiд 06.12.20lб
j\b 1774-VIII та iншi нормативно-правовi акти.

Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

реестрацiТ мiсця проживання та Порядку
передачi органами реестрацii iнформацiТ дЬ
единого державного демо|рафiчного ресстру),Постанова Кабiнету MiHicTpiB 

' 
V*puTш

вiд 07.|2.20Iб J\b 921 пПро затвердження
Порядку органiзацii та u"дЬrr"" вiйiъкового
облiку. призовникiв i вiйськовозобов'язанию)
та iншi нормативно-п

Акти центрЕuIьних
органiв виконавчоi
влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl
органiв мiсцевого
самоврядування

Рiшення Киiвськоi MicbKoi Ради вiд 28.07 .2оlб
JЪ . 861/861 <Про визначення перелiкiв
адмiнiстративних послуг, якi надаються через
центри надання адмiнiстративних послуг в
MicTi Кисвi>;

Рiшення Киiвськоi мiськоi ради вiд 03.03.201бJф 12Зl|2З <Про створення Реестру
територiальноТ громади MicTa Кисва>;
Розпорядження виконавчого органу КиiЪсъкоТ
MicbKoT ради (КиТвськоТ MicbKoT державноi
адмiнiстрацii) вiд 01.02.2016 j\Ъ 48 <Про
органiзацiйно-правовi заходи, пов'язанi з
наданням адмiнiстративних



фiзичних осiб-пiдприемцiв, реестрацii мiсця
проживання/перебування фiзичних осiб умежах MicTa Киева, а також наданням
вiдомо_стей з Щержавного земельного кадастру)
та iншi нормативно-правовi акти.

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для
одержання
адмiнiстративноi
послуги

Заява фiзичноi особи/законного представ никаJ
представникiв на пiдставi довiреностi,
посвiдченоi в установленому законом порядку,
за встановленою формою.

Перелiк документiв,
на пiдставi яких
здiйснюеться зняття
ресстрацii мiсця
проживання

формою згiдно з додатком 11 до Правил
реестрацiТ мiсця проживання.

У визначених законом випадках, зняття з
реестрацii мiсця проживання здiйснюеться на
пiдставi:

рiшення суду, яке набр€шо законноi сили, про
позбавлення права власностi на *"rпоЪ.
примiщення або права користування житловим
примiщенням, про виселення, про зняття з
реестрацii мiсця lтроживання особи, про
визнання особи безвiсно вiдсутньою або
оголошення iT померлою;

свiдоцтва про смерть;

повiдомлення територiального органу або
пiдроздiлу ДМС iз з€вначенням вiдповiдних
реквiзитiв паспорта померлоi особи або
документа про смерть, виданого компетентним
органом iноземноi держави, легалiзованого в
установленому порядку; 

]

iнших документiв, якi свiдчать про
припинення:
пiдстав для перебування на територii УкраТни
iноземцiв та осiб без громадянства (iнформацiя
територiального органу
територiапьного пiдроздiлу
обслуговування якого

ДМС або
ДМС, на територii

о мiсце



проживання особи, про закiнчення строку дТпосвiдки на тимчасове проживаннrI або копiя
j Riшення про скасування посвiдки на тимчасове

| ]Rо*"uання чи скасування дозволу на
l 1ммlграцlю та посвiдки на постiйне

проживання в YKpaiHi);

пiдстав. для проживання бездомноi особи успецiалiзованiй соцiальнiй ycTaHoBi, .u*ruЙ
соцiального обслуговування та соцiального
захисту (писъмове повiдомлення соцiальноi
установи, закладу соцiального обслуговуваннrI
та соцiального захисту);

пiдстав на право користування житловим
примiщенням (закiнчення строку дii договоруоренди, найму, пiднайму житлового
примiщення, вiдчуження житла та iнших
визначених законодавством документiв).

Зняття з реестрацii мiсця проживання у зв'язкуз припиненням пiдстав для проживання
бездомноТ особи у спецiалiзованiй соцiальнiй
ycTaHoBi, закладi соцiального обслуговування
та соцiального захисту та припиненням пiдстав
на право користування житловим примiщенням
здiйснюсться за клопотанням уповноваженоi
особи закладу/установи або за заявою
власника/наймача житла або ix представникiв.

Зняття з реестрацii мiсця проживанЙ дiтей-
сирiт та дiтей, позбавлених батькiвського
пiклування, осiб, стосовно яких встановлено
опiку та пiклування, здiйснюеться за
погодженням з органами опiки та пiклуваннjl.

Разом iз заявою особа подае:
документ, до якого вносяться вiдомостi про
зняття з реестрацii мiсця проживання - паспорт
громадянина Украiни, тимчасове посвiдчення
громадянина УкраiЪи, *посвiдка на тимчасове
або постiйне мiсце проживання, а також
посвiдчення бiженця, посвiдчення особи, яка
потребуе додаткового захисту, посвiдчення
особи, якiй надано тимчасовий захист.

4



У разi подачi Й.rорrу громад""ЙЙТкЙЙ" .,
форyi картки (зразка 

-ZOis 
р"-уr; ;;;il;";;постiйне або тимчасове проживання у формiКарТки, Подаеться документ, що пiдrЪ.jд*уu

ресстрацiю мiсця проживання, а саме довiдкапро ре€страцiю мiсця проживання (додаток 1З
до Правил реестрацiТ мiiця проживання).

**Якщо дитина не досягла 16-рiчного BiKy,пода€ться свiдоцтво про народження та
документ, що пiдтверджуе реестрацiю мiсця
проживання, а саме довiдка про реестрацiюмiсця проживання (додаток 1Э оо П;;;;;
реестрацiТ мiсця проживання).

Квитанцiю
збору.

,]про сплату адмiнiстративного

| 
***Вiйськовий квиток або посвiдчення про
приписку (для громадян, якi пiдлягають взяттюна вiйсъковий облiк або перебувають на
вiйськовому облiку).

У разi подання заяви представником особи,KpiM зазначених документiв, дооurпоuо
подаються:
документ, що посвiдчуе особу представника
або законного представника;
документ, що пiдтверджуе повноваженнrI особияк представника, KpiM випадкiв, коли заява
подаеться законними представникамиIмалолiтньоi дитини батьками
(усиновлювачами) (у такому разi подаеться****копiя свiдоцтва про народження, або****копiя документа, що пiдтверджус
усиновлення).

зняття з реестрацii мiсця проживання.особи за
заявою законного представника здiйснюеться
за згодою iнших законних представникiв.

:**{<*У разi реестрацii мiсця проживання
батькiв за рiзними адреаами зняття з реестрацiiмiсця проживання дитини, яка не досягла 14
pokiB, разом з одним iз батькiв здiйснюеться за
писъмовою згодою гого з батькiв



писъмQвоi згQди другого , Ouri*t;'-fЙ;випадкiв, кQли мiсце проживання дитини

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

довiреностi якоi мае бути 
"ir*o-.*;-;;;;; ";який саме вид адмiнiстративних послугподаютъся докуN[енти.

гlшатнiстъ
(безоплатнiсть)
надання
адмiнiстративноi
послуги

Адмiнi стратиrЙ послуга . .rоur"Ъо

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяryеться плата

Закон Укра
вiльний вибiр ц.ц" .rро*r"uння в YKpaihi>;
Закон УкраiЪи,,Про адмiнiстративнi .rо"ф."о.'

11.2. Розмiр та порядок
внесен}ш плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративну
послуry

0,0085 мiнiма_гrьноi заробiтноi ппurЪ. 
J rvgrvrДУr

у разi реестрацii мiсця проживання одночасноlз зняттям з попереднъого мiсця проживання
адмiнiстративний збiр стяryетъся лише за одну
адмiнiстративну послуry та зараховуеться домiсцевого бюджету за новим мiсцем
проживання.
У разi змiни мiнiмапъноi заробiтноi плати -ср[а оплати за наданнrI адмiнiстративноТ
послуги буде змiнюватись.

1 1.3.

рахунок для внесення
плати

Розрахунковий
надання адмiнi стративних по слуг (призначеннrI
платежу: за зняття
проживання) -

з реестрацii мiсця

отримувач: УК Украiни у Оболонсъкому
районi/Оболонський район/220l2500 (*Й
класифiкацiТ доходiв бюджету);
код отримувача (еШПОУ): З8002491;

9:Tl отримувача: Казначейство Украiни



номер рахунку (IBAN):
IJA28899998 03 34 1 8987904002б006.

Строк наданнrI
адмiнiстративноТ
послуги оболонськоi районноi в йстi k".ri 

^ыавноiадмiнiстрацii.
Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

проживання.
2_.. Поданi документи е недiйсними або у них
мlститься недостовiрна iнформацiя.
з. fuя зняття з реестрацii звЁрнулася особа, яка
не досягла l4-рiчного BiKy.
Рiшення про вiдмову у знятгi з реестрацii мiсця
проживання приймаетъся в день отримаЕнrI
документiв вiд Управлiння (щентру) Ъuдu"о
адмiнiстративних послуг шляхом з€вначення узаявi про зняття з реестрацii мiсця проживаншI
пiдстав вiдмови.
Зазначена заrIва повертаеться особi або iT

Результат надаЕII;I
адмiнiстративноi
послуги украiни, тимчасового посвiдчення

|ромадянина Украiни, посвiдки на постiйне
проживання, посвiдки на тимчасове
проживання, посвiдчення бiженця, посвiдчення
особи, яка потребуе додаткового захисту,
посвiдчення особи, якiй надано тимчасовий
захист.

Вiдомостi про з}uIття з реестрацii мiсця
проживання вносяться
громадянина Ущраiни:
зразка l99З року - Iлляхом проставлення вньому штампа знrIття з реестрацii мiсця
проживання особи за встановленою формою;

у формi картки (зразка 2015 року) - шляхом
внесення iнформацii до безконтактного
електронного носiя, який iмплантовано у такий
паспорт, у разi HttяBHocTi робочих станцiй та
пtдкJIюченIuI органу реестрацii до единого



lВiдомостi про зняття з реестрацii мiсцяпроживання вносяться до посвiдки ;;постiйне/тимчасове проживання :

У фОРМi книжки (зразка 2О12 року) - шляхомпроставлення в ньому штампа зняття з
реестрацii мiсця проживання особи завстановленою формою;

Iy формi картки (зразка 2018 року) - шляхомвнесення iнформацii до 
- 
беiконтuпr"о"о

електронного носiя, який iмплантовано у такий
документ, у разi H€uIBHocTi робочих станцiй та
пlдключення органу реестрацii до Реестру.

Y p*i не пiдключення органу реестрацii доРеестру особi видаеться довiдка про зняття з
РееСтРацii мiсця проживання, а BHeceHtuI
iнформацii до безконтактного електронного
НОСiЯ ЗДiЙСНЮетъся тепитппiяпLтJт,r.LLvvLA Jлl,лt9.uIUеIъся теРитОРl€LПьним
пiдроздiлом ДИС Украiни на пiдставi такоi
довiдки.

Способи отримання
вiдповiдi фезулътату)

в MicTi Киевi державцоI адмiнiстрацiТ.
У разi проживанr" о.об" б.. р.i.rрuцiiТЬц"
проживання, до Hei застосовуються заходи
адмiнiстративного впливу вiдповiдно
до cTaTTi 197 КУпАП (санкцiя - попередженшI
або накладення штрафу вiд одного до трьох

MiHiMyMiB доходiв

правопорушення i
адмlнlстративних стягнень покJIадено на
виконавчi комiтети сiлъських, селищних,
мiських рад.
Вiд iMeHi виконавчих KoMiTeTiB сiльських,
селищних, мiських рад розглядати справи про
адмiнiстративнi правопорушення, передбаченi
статтями I97, 198 КУпАП (пр" накладеннi
адмiнiстративного стягнення у виглядi

HrI в центрi наданrul



адмiнiстрur;;й послуг),

центрiв
мають право

надання
адмiнiстратори
адмiнiстративних

**у разi' коли законнi Представники фiзичноi особи, яка не досягла
I6-рiчного Bi
пlд'u.рд,*Ъ";;-il"#ffi'.rJ;ffi"fr,"#ffi.;"; noou.rr." документ щодо

о";;У.""'i;ТЖ;:i'ffi::I, ОО*r"нтах мають бутивiдмiтки вiдповiдного
вiйськовозобов,яза"о.о ; il::;ж"J':нш т",]:;# ;ЁýЖ:х;f;перебУвання, раЗi ,й.уr"о.r; TaKoi вiдмiтки *r"Т::: у."" ^2#::Жi3'-:Ж;b;;;:{**t,*",",:":#I"'Ёo",iJJi'"""ffi ,_;:;

*;.#;ЪffiIЖТа ПОДаеться з одночасним пред,явленням адмiнiстратору
у разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, Пред'являстьсязасвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

**(*(**У 
разi зняття з рессТрацii мiсця проживання малолiтнiх дiтей подаютьсяДокУМенти або iнформацiя про Подальше про*""u;#;;;;й.зом з батькамиffiнт,l ;.r;; ;:жll i;;' мiсце прЪ*",u" ня дити*ч ,u ,..ановленою

З,т_т"."к вiддiлу з питань ресстрацii'мlсця проживання/перебування
фiзичних осiб

Тетяна ЗАЙЧЕНко



\д(\г,\s
ня оболонсъкоi

в MicTi Киевi
oi адмiнiстрацi

квiтня Z0l9 року М 280
(у редакцii розпорядження
Оболонсъкоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрапii

"iд /!.И.lй2'-iL )
IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА

АдшпшстрАтивноi по сJrути

Iнформацiя про центр надання адмiнiстрч"""* ,rБу.
НайменуваннrI ц.rrру ruд*Й
адмiнiстративних послуг

районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

Мiсцезнаходження t{eHTpy
надання адмiнiстративних

вул. Маршала Тимошенка, 16
м. КиiЪ, 04205

адмiнiстративних послуг

Iнформацiя щодо режиму
роботи Центру надання

субота з 9:00 до 18:00.

Понедiлок - четвер з g,О0 до 20Jq
п'ятниця з 9:00 до 16:45;

Телефон/факс (довiдки),
адреса елекIронноi пошти та
веб-сайт управлiння (Щентру)
надання адмiнiстративних

(044) 426-44-00 - начальник y"puori"rr,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-6З - з€tл

E-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими
ння адмiн

Закони Украiни Закон Украiни ,,ПЙ---БоОоду
пересування та вiльний вибiр мiсця

YKpaiHi>; Закон Украiни

' tsrцlл _

оргАнlзАцll
дltlовOдс,гвА,
контропю



,,Про мiсцеве самовряду"u"r"о;-БЙi
Украiни <,Про внесення змiн до деякихзаконодавчих aKTiB УкраiЬи щодо
РОЗШИрення повноважень органiв
Mi сцевого самоврядування r. оrr"r.Йiзацii
наДання адмiнiстративних послуг));
Закон Украiни ,<Про адмiнiстративнi

Акти Кабiнеry МЙБ.р*
Украiни

Правил реестрацii мiсця проживаIIня та
Порядку передачi ор.ч"uЙ" реестрацiiiнформацii до единого лф*чuпо.о
лемографiчного реестру>.

Акти центр€Lпь"rп" ор.*Ь
виконавчоi влади

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиlорганiв
мiсцевого с€Iмоврядування перелiкiв адмiнiстративних послуг, якi

надаються через центри надання
адмiнiстративних послуг в MicTi Киевi>;
Рiшення КиiЪськоi MicbKoi радивiд 03.0з.20Iб м l23/l23 ,iпро
створення Реестру територiальноi
громади MicTa Киевa>;
Розпорядження виконавчого оргаIIу
КиiЪськоI мiськоi ради (Киiвсъкоi MicbKoi
державноi адмiнiстрацii) вiд 01 .02.2О|6
Jф 48 оПро органiзацiйно-правовi
заходи, пов'язанi з наданням
адмiнiстративних послуг у сферах
державноТ ресстрацii речових прав на
неру(оме майно та iх обтяжень,
юридичних осiб, фiзичних осiб-
пiдприемцiв, реестрацii мiсця
проживання/перебуванIuI фiзичних осiб
у межах MicTa Киева, а також наданням
вiдомостей з Щержавного земельного



Yмови отримання адмiнiстративпоl послуги
пiдстава лля одфдffi
адмiнi стративноi послуги

Звернення фiзичноi оБОЙЙон"о.о
представника/представника на пiдставi
ДОВiРеностi, посвiдченоi в
установленому законом порядку з

необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги, а
також вимоги до них

Перелiк докуrе"rЦ
представникdпредставника на пiдставi
довiреностi.
2. Щокумент, що посвiдчуе особу, який
повертаеться пiсля прийняття заlIви.

У разi подання заяви представником
особи додатково подаються:- документ, що посвiдчуе особу

повноваження особи як представника,
KpiM випадкiв, коли зzшва подаеться
законними представниками маrrолiтньоi
дитини - батьками (усиновлювачами) (у
такому разi подаеться *копiя свiдоцтва
про народження, або *копiя документа,
що пiдтверджуе усиновлення);
- згода особи на поширення
персон€tльних даних, засвiдчена в
установленому порядку.

документiв, необхiдних для
отриманнrI адмiнiстративноТ
послуги

Порядок та спосiб подання .Щокументи надаються .убЪкrом
звернення особисто, або уповноваженою
особою, в довiреностi якоi мае бути чiтко
зщначено, на який саме вид
адмiнiстративних послуг подаються

Гlгrатнiсть (без оплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

Послуга надаеться безоплатно.

Строк нацання
адмiнiстративноi послуги

,.Щовiдка видаеться одержуrа.rе"i
адмiнiстративноi послуги протягом
30 к€Lлендарних днiв пiсля подання
одержувачем адмiнiстративноi поспуги

HTiB, необхiдних для ii надання.



Киева довiдка видаеться ;' ;.;:звернення особи.

у наданнi адмiнiстративноi
послуги

;;проживання.

Результат надБня
адмiнi стративноi послуги

Ё{ч.D!лl\сt llpo Реестрацiю мiсця
проживання/перебування особи.

ДОВiдка "р реестрацiю

(Щентрi) надання адмiнiстративних
послуг.

op".irlýoX|ЁH#:Ta 
ПОДаеться з одночасним пр ед, явленням адмiнi стратору

у разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являетьсязасвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник вiддiлу з питань реестрацiТ
yi.ц" проживання/перебування

фiзичних осiб
Тетяна ЗАЙЧЕНко



qАТВЕРДЖЕНО
розпорядження оболонсъкоi районноi
в, MicTi Киевi державноi адмiнiстрацii
25 квiтня 2019 року М 280
(у редакцii розпорядження' 
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii
вiд /4,4х?,2 Ng _( l

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIш с трАтивноi по сJtуги

Iнформацiя про суб'екта надання адмiнiстративних послуг
Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння ([{eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноТ в MicTi Киевi державноi

МiсцезнаходженнrI
центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. Маршала Тимошенка, 1б
м. КиiЪ, 04205

Iнформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 2ftOq
П'ятниця з 9:00 до 16:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi
пошти та веб-сайт
суб'екта надання
адмiнiстративноi послуги

вул. Маршапа Тимошенка, 16
(044) 428-44-00 - начuLльник управлiння,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
e-mail : оЬоlопсепtrе@оЬоlопrdа. gov.ua

Нормативнi актио якими регламентуеться "чдurйiнiстративноi послуги
Закони Украiни Закон Украiни <Про мiсцевi д.р*ч""l

адмiнiстрацiТ>, Закон УкраiЪи пПро фiзичну
культуру i спорт>.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни



Акти центраJIьних
органiв виконавчоi влади класифiкацiю Украiни, затверджене

наказом MiHicTepcTBa молодi та спортуУкраiни вiд 11.10.2013 }lb iBi,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
УкраiЬи 04.11 .201З за J\Ъ 1861/24З93,
Реестру визнаних видiв спорту в YKpaiHi,
затвердженого наказом Молодi та спорту
Украiни вiд l t.Oз.2015 м 639

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого
самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

Звернення суб'екта про виконаншI
ква-гriфiкацiйних норм та вимог единоi
спортивноi класифiкацii Украiни

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

Вичерпний
вiдповiдноi органiзацiii про .rр"."оu"ня II-III
спортивних розрядiв, в якому позначаетъся:
- прiзвище, iм'я, по батъковi спортсмена;
- дата народження;
- н€}зва змаганъ;
_ вид спорту;
- резулътат;
- розряд.
2. Копiя з протоколу про результати
вiдповiдних офiцiйних змагu"", *."iдченнi
органiзацiею, яка подае кJIопотання.
3 Копiя регламенту про проведенIuI
вiдповiдних офiцiйних rruiu"", засвiдчена
органiзацiею, яка подае клопотання.
4. Копiя свiдоцтва про народження особи,

яка позначена у клопотаннi на присвосннrI
II або III спортивного розряду, заовiдчена
керiвником вiдповiдноi органiзацii, щоподас кJIопотання про присвоення II-ПI
спортивних розрядiв (у разi народженшI
особи за межами УкраiЪи - копii Ъвiдоцтва
про народження особи з нотарiа-пьно
засвiдченим перекJIадом на украiнську

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для

Особисто або уповноваженою особою.



отримання
адмiнi стративноi послуги

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi
посл},ги

У разi платностi:
Нормативно - правовi
акти, на пiдставi яких
стягуеться плата

Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
uо*lчративну послугу

Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмi Hi стративноТ послуги

30 календарних днiв

Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi послуги едину спортивну класифiкацiю Украiни

l. Подання неповного пакету лоýменriв
2. Невiдповiднiсть вимогам Положення про

Результат надання
адмiнi стративноi послуги

Розпорядчий документ присвосння II-III
спортивних розрядiв

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

особисто, уповноваженою особою уадмiнiстратора або надсилаеться поштою
(за вимогою суб'екта звернення)

*Пр" зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'ектазвернення та довiренiсть, якщо заявник дi. u iнЪересах iHr1.oT особи.

Начальник вiддiлу молодi та спорту
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмi нiстрацii

:

[ександр ОБРАЗЦОВ
,/

/'



\i

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

нАдАнчя II кАтЕ,горIi дитffIq_юнАцьким
СЦОРТИВНИЩ ШКОЛАМ
(назва адмiнiстративноi послуги)

Вiддiл молодi та спортч
Оболонськоi районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

(найменуваrrня суб'екта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про суб'екта надання адмiнiстративноi послуги

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

Управлiння (I]eHTp) надання
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii

1. Мiсцезнаходження
суб'екта надання
адмiнiстративних послуг

вул. Маршала Тимошенка, 1б,

м. КиiЪ, 04205.

,) 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.

aJ. Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноi
пошти та веб-сайт центру
надання адмiнiстративноi
послуги

вул. МаршщIа Тимошенка, 16:

(044) 428-44-00 - начапъник вiддiлу,
(044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - за.гr

e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi акти, якими регламентусться надання
адмiнiстративноi послуги

4. Закони Украiни Закон Украiни пПро фiзичну кулътуру i
спорт>), Закон Украiни кПро мiсцевi
державнi адмiнiстрацiЬ.

Оболонськоi районноi
Bi державноi адмiнiстрацii
19 року М 280

розпорядження
районноi в MicTi Киевi

адмiнiстрацii
/l



Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд05.11.2008 J\Ъ 99З пПро затвердженнrI
Положення про дитячо-юнацьку спортивIry
школу).

Акти централъних
органiв виконавчоi влади

Положення про надання -].r*орй
спортивним школам, затвердженого цак€вом
MiHicTepcTBa молодi та .nopry Украiни вiд10 грудня 201З pony 

'М 
t216 та

зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицiiУкраiни 25 грудня ZОIЗ року за
Ns 2201/247зз

Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мiсцевого
самоврядування

Iy9"" отримання адмiнi стративноi послуги
Пiдстава для одержаннjI
адмiнiстративноi послуги

Звернення щодо надання II категорii дитячо-
юнацьким спортивним школам

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

2. Показники виконання вимог спортивною
школою для одержання II категорii.
3.Звiти за формою 5-ФК <ЗЪiт дитячо-
юнацькоi
(спецiалiзованоi

<<спечiалiзованоi>> (за наявностi

дитячо-юнацъкоi
спортивноi школи олiмпiйсъкого резерву)>(рiчна), затвердженi наказами MiHi.r.p.r"u
молодi та спорту Украiни вiд 05.Об.2006М 18.91,__ зареестрованоi в MiHicTepcTBi
юстицiТ Украiни вiд 2З.О6.2ОО16 .u ]ф
74l/12615 та вiд 07.Оз.2017 Ns 946,
зареестрованого в MiHicTepcTBi юстицii
Украiни вiд 27.0З.2017 за J\b 400/302б8 за
ocTaHHi три роки.
4. Штатний розпис i тарифiкацiйний список
за ocTaHHi З роки.
5. .Щовiдка (в довiльнiй формi) про стан
матерiально-технiчноi бази спортивноi
школи та iнформацiя щодо використаншI
орендованих спортивних баз та споруд.
6. Копiя паспорта спортивноi споруди (за
наявностi власних спортивних опоруд).
7. КопiЯ наказУ MiHicTepcTBa у справах ciM.i,
молодi та спорту про отриманшI статусу



школи.
9. Копiя витягу з державного реестру про

цlю юридичноТ особи.
Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмi нiстративноI послуги

!окументи надаються суб'ектом звернецня
особисто, або уповноваженою оaобою, в
довiреностi якоi мае бути чiтко зазначено, на
який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

Платнiсть (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

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

Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Свiдоцтво про надання II категорii дитячо-
юнацьким спортивним школам (або
вмотивована вiдмова)

Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, уповноваженою особою, або
надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

*При зверненнi до адмiнiстратора
звернення та довiренiсть, якщо заявник дiе в

Начальник вiддiлу молодi та спорту
Оболонськоi районноi в MicTi Кисвi
державноi адмiнiстрацii

пред'являеться паспорт суб'скта
iHTepecax iншоТ особи.

олександр оБРАЗЦоВ



Т адмilli
(най м eriyBalt I tя суб'скта нада }l ня uл, i u, i.ffi пыйffi

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративних послуг
НаймеrrуванIlя цеI;тру надання
адмiнiстративних гIосJIуг

Управлilтгrя (IfeHTp) надання
адмi Hi стративних послуг ОболонськоТ
районrrоТ в MicTi Кисвi державноi

Iнформацiя ш(одо режиму
роботи цеI]тру надання
адмiнiстративних послуг

I\4i сцез находжен ня цеI]тру
надаIIrIя адмi нiстративних

вул, МарuIала Тимошенка, 16,
04205, м. КиТв,

Ilоrrедiлок - четt]ер з 9:00 до 20юц
П'ятниця з 9:00 ло 16:45;
Субота з 9:00 до 18:00.

Телефон/факс (ловiдки),
адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
FIадання адмi нiстративних

(044) 426-44-00 - начальпrп ynpa"rri"*,
(044) 426,85-55, (044) 426-56-65 - зал.
e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

I-Iормативнi акти, якими регламентусться надання
адмirri внот гlос.пуги

Колскси УrсраТrrи

Закони Украiни
Житловий колекс УкраТнськоТ РСР;
Сiмейний кодекс Украiни;
Закон УкраТни <Про забезпечення прав i
свобод вrrутрiшrrьо перемiщених осiб>;
Закон Украi'ни <Про стат с BeTepaHiB вiйни,



гарантiТ ik соцiального захисту>).
Акти Кабiнету
MiHicTpiB Украiни

формування фондiв житла для тимчасового
проживання внутрiшньо перемiщених осiб i
Порядку надання в тимчасове користування
житлових примiщень з фондiв житла для
тимчасового проживання
перемiщених осiб>;
постанова Кабiнету

внутрiшньо

постанова Кабtнету MiHicTpiB Украiни вiд
З 1.03 .2004 Ns 422 пПро затвердж.""" Порядку
формування фондiв житла для тимчасового
проживання та Порядку нацання i
користування житловими примiщеннями з
фондiв житла для тимчасового проживання));
постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраiЪи вiд
01.10.2014 J\e 505 uПро наданнrI щомiсячно
адресноI допомоги внутрiшньо перемiщеним
особам для покриття витрат на проживання, в
тому числi на оплату житлово-комун.tJIьних

Акти центральних
органiв виконавчоi
влади

Наказ lержавного KoMiTeTy YKpuT"" il"ruo
житлово-комунального господарства
вiд 14.05.2004 Ng 98 пПро затвердження форм
щодо житлових примiщень з фондiв житла для
тимчасового проживаннrI)) ;

наказ MiHicTepcTBa охорони здоров'я Украiни
вiд 27.10.2014 J\b 778 <Про затвердження
перелiкУ рiдкiсних (орфанних) захворювань>;
нак€в MiHicTepcTBa працi та соцiальноi
полiтики УкраiЪи, MiHicTepcTBa економiки та з
питань свропейськоI iнтеграцii Украiни,
MiHicTepcTBa фiнансiв Украiни, .Щержавного
KoMiTeTy молодiжноi полiтики, спорту i

вiд 15. 1 1.2001 Jф 486/2 02l524l455lЗз70,
зареестрований в MiHicTepcTBi юстицiТ Украiни
07 .02.2002 J\ъ 1 |216400.

Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ владиl
органiв мiсцевого
самоврядування/

Розпорядження виконавчого органу КиiвськоI
MicbKoi ради (Киiвськоi MicbKoi державноi
адмiнiстрацiТ) вiд З1.01 .201l J\Ъ 12| пПро
реалiзацiю районними в MicTi Кисвi
державними адмiнiстрацiями окремих
повноважень).



Умови отримання адмiнiстративноI послуги
Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi
послуги - за умови вiдсутностi в неi та будь-когоз членiв ciM'i у власностi житлового

примiщенняlчастини житлового примiщення,
придатного для проживання, розташованого в
iнших регiонах, нiж тимчасово окупованi
територii у Щонецькiй i Луганських областях,
Автономнiй Республiцi Крим i м. Севастопопi,
та в населених пунктах, розташованих на лiнifзiткнення (розмежування), у районiпроведення антитерористичноТ операцiТ,
здiйснення заходiв iз забезпечення
нацiональноi безпеки i оборони, вiдсiчi та
стримування збройноI агресii Росiйсъкоi
Федерацii у Щонецькiй i Луганськiй областях;

- у разi H€uIBHocTi у власностi внутрiшньо
перемiщеноi особи або членiв iT ciM'T
житлового примiщення/частини житлового
примiщення, розташованого в iнших регiонах,
нiж тимчасово окупованi територii у {онецькiй
i Луганських областях, Автономнiй Республiцi
КРИМ i м. Севастополi, та в
населених пунктах, розташованих на лiнiiзiткнення (розмежування), у районiпроведення антитерористичноi операцiТ,
здiйснення заходiв iз забезпечення
нацiоналъноТ безпеки i оборони, вiдсiчi та
стримування збройноТ агресii РосiйськоТ
Федерацii у Щонецъкiй i Лугансъкiй областях,
яке зруйновано або стало непридатним для
проживання внаслiдок збройноТ агресiТ
РосiйськоТ Федерацii, що пiдтверджусться
актом обстеження технiчного стану житлового
примiщення, (будинку, квартири), складепrо.о 

l

комiсiею, що утворена районною, районною у
мм. Кисвi та Севастополi
держадмiнiстрацiею, вiйськово-цивiлъною
адмiнiстрацiею, виконавчим органом сiльськоI,
селищноi, мiськоi, районноi в MicTi (у разi
утворення) ради, за формою згiдно з додатком,



затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB
Украiни вiд 01.10.2014 м505 <Про надання
щомiсячноi адресноi допомоги внутрiшньо
перемiщеним особам для покриття витрат на
проживання, в тому числi на оплату житлово-
комуна-пьних послуг>;

- надасться житлове примiщення з
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб за мiсцем
фактичного проживання/перебування в межах
територiТ обслуговування оболонськоi
районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ,
в якiй внутрiшньо перемiщенi особи та члени
ix сiмей перебувають протягом року на облiку
в Сдинiй iнформацiйнiй базi даних про
внутрiшньо перемiщених осiб (у разi
надходження до фондiв житла для тимчасового
проживання внутрiшнъо перемiщених осiб
житлових примiщень, придатних для надання у

користування внутрiшньо
iщеним особам та членам iх сiмей).

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

2. Копii документiв, що посвiдчують особу та
пiдтверджують I]ромадянство Украiни.
(У разi подання заяви уповноваженим
представником внутрiшньо перемiщеноi особи,
пред'являються документи, що посвiдчують
особу представника, та копiя довiреностi).
3. Копiя довiдки внутрiшньо перемiщеноТ
особи про взяття на облiк в Сдинiй
iнформацiйнiй базi даних про внутрiшньо
перемiщених осiб та копii вiдповiдних довiдок
членiв ciM'i.
4. Акт обстеження технiчного стану житлового
примiщення (будинку, квартири). (Надаеться у
разi наявностi у внутрiшньо перемiщеноi особи
або членiв iT ciM'i житла, непридатного для
проживання, за умов визначених Порядком
надання в тимчасове користування житлових
примiщень з фондiв житла для тимчасового
проживання внутрiшньо перемiщених осiб,
затвердженим постановою Кабiнету MiHicTpiB
УкраТни вiд 26.06.20|9 N9 582.Видаеться у



розташування житла).
5. Копii документiв, виданих органами

l державноi реестрацii aKTiB циuiл"но.Ь стануабо судом, що пiдтверджують родиннi
вiдносини заявника та членiв йогЬ ciM'i
(свiдоцтво про народження, свiдоцтво про
шлюб, посвiдчення опiкуна або пiклувалr""*u
тощо).
6. Щовiдка про доходи заявника та Bcix членiв
його ciM'i за попереднi шiсть мiсяцiв.
7. Копiя ре€страцiйного номера облiковоТ
картки платника податкiв (н. надасться
фiзичними особами, якi через своi релiгiйнi
переконання вiдмовляються вiд прийнятгя
ре€страцiйного номера облiковоi картки
платника податкiв, повiдомили про це
вiдповiдному територiальному органу !ФС i
мають вiдмiтку в паспортi |ромадянина
УкраТни).
8. Копii документiв, що пiдтверджують
пiдстави прiоритетностi в наданнi внутрiшньо
перемiщеним особам житлових примiщень з
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо мiщених осiб.

Порядок та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
ПосJý/ги

!окументи надаються суб'ектом звернення
особисто, або уповноваженою особЬю, в
довiреностi якот мас бути чiтко зазначено, на
який саме вид адмiнiстративних послуг
подаються документи.

платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стяry€ться плата



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

ДовжFння iнrЬппrлэ,, iй, \qyl пrl

1 1.з. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

12.

З0 каJIендарних днiв нацання житлових
примiщень з фондiв житла для тимчасового
проживання внутрiшньо перемiщених осiб (у
разi надходження до фондiв житла для
гимчасового проживання внутрiшньо
перемlщених осiб житлових примiщенъ,
fридатних для наданнrI у тимчасове
(ористування внутрiшньо перемiщеним особам
га членам ix сiмей).

ou к€Llrендарних днiв (у разi надходження до
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб житлових
примiщень, придатних для надання утимчасове користування внутрiшньо
перемiщеним особам та членам ik сiмей):

30 к€Lлендарних днiв облiк громадян, якi
потребують надання житлового примiщення з
фондiв житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб;

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноi
послуги

Облiк громадян, якi потребують падапн"
житлового примiщення з фондiв житла для
тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб:

1) неподання суб'сктом звернення
необхiдного пакета документiв ;

2) подання документiв,
недостовiрнi вiдомостi.

що мlстять

Надання житлових примiщень з фондiв
житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб:

виявлення обставин, якi не були ранiше



. _ ttродовження iнформацiЙноi
ВlДОМl Та МоГЛИ вплинути на TaK;irrr"rrr.o

14. Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

облiк громадян, якi потрffi
житлового примiщення з фонлiв житла длятимчасового проживання внутрiшньо
перемiшених осiб:
повiдомлення про взяття внутрiшньо
перемiшtеноТ особи на облiк або вiдмову у
взяттi на облiк, яке надсилаеться внутрiшньЬ
перемiщенiй особi поштовим вiдправленням iз
зазначенням дати взяття на облiк, дати i номера
розпорядження або пiдстави для вiдмови у
взяттi на облiк.
Надання житлових примiщень з фондiв житла
для тимчасового проживання внутрiшньо
перемiщених осiб:

ордер на житлове примiщення з фонлiв
житла для тимчасового проживання
внутрiшньо перемiщених осiб або письмове
повiдомлення про вiдмову у наданнi житлового
примiщення iз зазначенням пiдстави для
вiдмови, 

"'Аv Д *Ulr AJl'l

l5. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

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

*При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться документ, що посвiдчуе особу та
пiлтверджус громадянство Украiни суб'скта звернення i довiренiсть, якщо заявник дiс в
iHTepecax iншоi особи.

Виконувач обов'язкiв начальника вiллiлу
облiку та розподiлу житловоi площi l Тетяна БонддрЕнко
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