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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ

Взяття на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення житлових умов
(назва адміністративної  послуги)  

Відділ житлово-комунального господарства виконавчого комітету Лиманської

міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про центр надання адміністративної послуги
1. Найменування. місцезнаходження

центру надання адміністративної 

послуги

Центр надання адміністративних послуг у
виконавчому комітеті

Лиманської міської ради 

вулиця Незалежності, будинок 46, 1 поверх

м.  Лиман, Донецької області, 84406

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги

понеділок – четвер: з 730 до 1600, 

п’ятниця:з 730 до 1500, 

перерва з 1200 до 1230

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги

тел. (06261) 4 12 70

факс (06261) 4 12 70

e-mail: cnap.krliman@gmail.com

веб-сайт: krliman.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Закони України ст. 34 Житлового кодексу України

ст. 30 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”

5. Акти Кабінету Міністрів України -

6. Акти центральних органів 

виконавчої влади

-

7. Акти місцевих органів виконавчої

влади / органів місцевого 

самоврядування

-

7.1 Інші нормативні акти 1)пункт 13, 14, 15, 18, 19 Постанови ради 

міністрів УССР і Української республіканської 

ради професіональних спілок від 11.12.1984 р. 

№470

2) Постанова виконкому обласної ради народних 

депутатів і президіуму обласної спілки 

професіональних спілок від 09.01.1985 р. №5п-1»

Про введення в дію правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і 

надання їм жилих приміщень в УССР»

3) Постанова Кабінету Міністрів України від 

11.03.2011р. № 238 «Про державний реєстр 

громадян, які потребують поліпшення житлових 



умов»

Умови отримання адміністративної послуги
8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги

Потреба фізичної особи в поліпшенні житлових 

умов 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також

вимоги до них 

1. Заява

2. Довідки про реєстрацію місця проживання 

особи на кожного члена сім’ї, видані виконавчим 

органом сільської, селищної, міської ради, 

сільським головою (у разі, коли відповідно до 

закону виконавчий орган сільської ради не 

утворено)

3.Інформаційна довідка з  Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно на кожного 

члена сім'ї. 

4.Внутрішньо переміщені особи крім заяви про 

взяття на квартирний облік, подають такі 

документи:

копію посвідчення встановленого зразка  що

підтверджує  статус  особи  як  члена  сім’ї

загиблого або інваліда війни;

довідку  органу  соціального  захисту

населення про перебування на обліку в Єдиному

державному  автоматизованому  реєстрі  осіб,  які

мають  право  на  пільги,  інваліда  війни  з

урахуванням  членів  сім’ї,  а  також  члена  сім’ї

загиблого 

копії  документів,  які  підтверджують

родинний зв’язок членів сім’ї з інвалідом війни;

копію довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи на кожного члена сім’ї 

загиблого або інваліда війни.

5. Довідки про те, чи перебувають члени сім’ї на 

квартирному обліку за місцем роботи (у 

виконавчому комітеті сільської, селищної, 

міської ради).

6. В разі потреби до заяви додаються також 

медичний висновок, довідка (виписка з рішення 

виконавчого комітету сільської, селищної, 

міської ради) про невідповідність жилого 

приміщення встановленим санітарним і 

технічним вимогам, копія договору піднайму 

жилого приміщення в будинку державного або 

громадського житлового фонду чи договору 

найму жилого приміщення в будинку житлово-

будівельного кооперативу або в будинку (частині

будинку), квартирі, що належить громадянину на

праві приватної власності.

7. В разі потреби додаються документи 

підтверджуючі прийняття на квартирний облік на

пільгових підставах.

8. Копія інвентарної справи правовстановлюючих

документів на житловий будинок чи квартиру де 

зареєстрована особа, яка має бажання стати на 

квартирний облік.

9.  Копія паспорту  та  ідентифікаційного  номеру

особи,  яка  має  бажання стати  на  квартирний



облік.

10. Копії паспортів і ідентифікаційних кодів осіб 

( копія свідоцтва про народження для 

неповнолітньої особи), які входять до складу 

сім’ї особи яка має бажання стати на квартирний 

облік.

10. Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги

Фізична особа особисто (уповноважений 

представник) або поштою

11. Платність (безоплатність) надання

адміністративної послуги

Безоплатно 

у разі платності:

11.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких стягується плата

-

11.2 Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за 

платну адміністративну послугу

-

11.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати

-

12. Строк надання адміністративної 

послуги

Протягом 30 календарних днів

13. Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги

Подання не повного пакету документів 

зазначених у пункті 9

14. Результат надання 

адміністративної послуги

Витяг із рішення виконавчого комітету міської 

ради щодо взяття на квартирний облік громадян, 

які потребують поліпшення житлових умов або 

відмова у взятті на квартирний облік

15. Способи отримання відповіді 

(результату)

Фізична особа особисто (уповноважений 

представник) або поштою

16. Примітка Згідно п.4 ст. 10 Закону України «Про 

адміністративні послуги» - у разі надання 

адміністративної послуги суб’єктом надання 

адміністративних послуг, який діє на засадах 

колегіальності, рішення про надання 

адміністративної послуги або про відмову в її 

наданні приймається у строк, визначений в 

пункті 12, а в разі неможливості прийняття 

зазначеного рішення у такий строк – на першому 

засіданні (слуханні) після закінчення цього 

строку.


