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Взяття на квартирний облік внутрішньо  
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через відділ з обліку, розподілу, обміну 
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Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання адміністра-

тивної послуги, в якому здійснюється об-

слуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг у 

м. Лисичанську 

1. Місцезнаходження центру надання 

адміністративної послуги 

93100, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, буд. 

63 

2. Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративної 

послуги 

Понеділок, вівторок, четвер – з 8
00

 до 16
00

,  

середа – з 8
00

 до 20
00

,  

п’ятниця – з 8
00

 до 15
00

.  

Вихідний – субота, неділя.  



 

Центр працює без перерви на обід 

3. Телефон/факс (довідки), адреса еле-

ктронної пошти та веб-сайт центру 

надання адміністративної послуги 

тел. (06451) 73723, 73247, 73319,  

+38095-6558606; адреса електронної пошти: 

adminposluga@lis.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  — Житловий кодекс Української РСР 

(введено в дію з 1 січня 1984 року Постано-

вою Верховної Ради Української РСР від 30 

червня 1983 року № 5465-X); 

— Закон України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту» від 

22.10.1993 № 3551-XII 
5. Акти Кабінету Міністрів України  — Правила обліку громадян, які потре-

бують поліпшення житлових умов, і надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР, за-

тверджені постановою Ради Міністрів УРСР і 

Української республіканської ради професій-

них спілок від 11.12.1984 №470; 

— постанова Кабінету Міністрів України 

від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпечення 

житлом внутрішньо переміщених осіб, які 

захищали незалежність, суверенітет та тери-

торіальну цілісність України» 

6. Акти центральних органів виконав-

чої влади 

— 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого самовряду-

вання 

рішення Лисичанської міської ради від 

28.04.2016 № 9/147 «Про внесення змін до 

Положення про відділ з обліку, розподілу, 

обміну та приватизації житла Лисичанської 

міської ради» 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання адміністра-

тивної послуги 

Внутрішньо переміщені особи з числа учас-

ників бойових дій відповідно до пунктів 19 і 

20 частини першої статті 6 та особи з ін-

валідністю внаслідок війни, визначені в пун-

ктах 10-14 частини другої статті 7, та 

члени їх сімей, а також члени сімей загиблих, 

визначені абзацами четвертим - восьмим, 

чотирнадцятим, шістнадцятим - двадцять 

другим пункту 1 статті 10 Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх со-

ціального захисту». 

                                           
 Внутрішньо переміщені особи, визначені у підпункті 8 пункту 13 цих Правил, беруться на квартирний облік у населено-

му пункті в межах території обслуговування органу соціального захисту населення, в якому вони перебувають на обліку в Єдиній 

інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб незалежно від наявності майнових прав чи прав власності на нерухоме 

майно, що розміщується на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, Донецької та 

Луганської областей, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноважен-

ня, розташованих на лінії розмежування, або житло яких зруйноване чи стало непридатним для проживання внаслідок збройної 

агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях. При цьому члени сім’ї особи з інвалідністю або учасника бойових 

дій, які мають довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи за формою згідно з додатком до Порядку оформлення і 
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9. Вичерпний перелік документів, не-

обхідних для отримання адміністра-

тивної послуги, а також вимоги до 

них 

заява про взяття на квартирний облік, яка 

підписується повнолітніми членами сім’ї, які 

бажають стати на облік (надається); 

згода на збір та обробку персональних 

даних; 

довідка з БТІ про наявність / відсутність 

власності на заявника та членів сім’ї, які ба-

жають стати на облік (заявником не надаєть-

ся); 

інформаційна довідка з Державного ре-

єстру речових прав на нерухоме майно та Ре-

єстру прав власності на нерухоме майно, 

Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 

заборон відчуження об’єктів нерухомого 

майна щодо суб’єкта, який надав заяву про 

взяття на квартирний облік (заявником не 

надається); 

акт обстеження житлових умов заявника 

(заявником не надається); 

копія паспорта на заявника і всіх членів 

сім’ї, які стоятимуть на квартирному обліку; 

копія реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків на заявника і всіх 

членів сім’ї, які стоятимуть на квартирному 

обліку; 

довідка з місця роботи / навчання заявни-

ка та повнолітніх членів сім’ї; 

копія пенсійного посвідчення (при наяв-

ності); 

довідка з Пенсійного фонду України в м. 

Лисичанську (для пенсіонерів); 

копія довідки про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, забезпе-

ченні її проведення або копію довідки про 

безпосередню участь у здійсненні заходів із 

                                                                                                                                                    
видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 509, беруться на квартирний облік разом з нею (ним). 

До членів сім’ї внутрішньо переміщеної особи, яка захищала незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України, належать: дружина (чоловік); їх малолітні (до 14 років) і неповнолітні (до 18 років) діти; неодружені повнолітні діти, 

визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; неодружені діти, які навчаються за 

денною формою у закладах загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти (у тому числі в період між завершенням на-

вчання в одному із зазначених закладів і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освіт-

ньо-кваліфікаційним рівнем і продовженням навчання за іншим рівнем за умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), - 

до закінчення такими дітьми закладів освіти, але не довше ніж до виповнення їм 23 років; батько та мати внутрішньо переміще-

ної особи, що проживають разом з ними, якщо вони є особами з інвалідністю або досягли 60-річного віку, або отримують пенсію 

за віком. 

До членів сім’ї інвалідів належать: дружина (чоловік), їх малолітні (до 14 років) та неповнолітні (до 18 років) діти; не-

одружені повнолітні діти, визнані інвалідами з дитинства I та II групи або інвалідами I групи; особа, яка проживає разом з інвалі-

дом війни I групи та доглядає за ним, за умови, що інвалід війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває 

під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним. 

До членів сімей загиблих (тих, які пропали безвісти) військовослужбовців, партизанів та інших осіб, зазначених у статті 

10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», належать: утриманці загиблого або того, хто 

пропав безвісти, яким у зв'язку з цим виплачується пенсія; батьки; один з подружжя, який не одружився вдруге, незалежно від 

того, виплачується йому пенсія чи ні; діти, які не мають (і не мали) своїх сімей; діти, які мають свої сім'ї, але стали особами з 

інвалідністю до досягнення повноліття; діти, обоє з батьків яких загинули або пропали безвісти. 



 

забезпечення національної безпеки і оборо-

ни, відсічі і стримування збройної агресії Ро-

сійської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях і захисті незалежності, суверенітету 

та територіальної цілісності України за фор-

мами згідно з додатками 1 і 4 до Порядку на-

дання та позбавлення статусу учасника бойо-

вих дій осіб, які захищали незалежність, су-

веренітет та територіальну цілісність України 

і брали безпосередню участь в антитерорис-

тичній операції, забезпеченні її проведення 

чи у здійсненні заходів із забезпечення наці-

ональної безпеки і оборони, відсічі і стриму-

вання збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях, забезпе-

ченні їх здійснення, затвердженого постано-

вою Кабінету Міністрів України від 20 серп-

ня 2014 р. № 413; 

копія посвідчення встановленого зразка 

згідно з додатком 2 до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 травня 1994 р. № 

302 «Про порядок видачі посвідчень і нагру-

дних знаків ветеранів війни», що підтвер-

джує статус особи як члена сім’ї загиблого 

або особи з інвалідністю внаслідок війни; 

копії документів, які підтверджують ро-

динний зв’язок членів сім’ї особи з інвалідні-

стю внаслідок війни або учасника бойових 

дій; 

копія довідки про взяття на облік внутрі-

шньо переміщеної особи на кожного члена 

сім’ї загиблого або особи з інвалідністю вна-

слідок війни, або учасника бойових дій; 

копія довідки про взяття на облік внутрі-

шньо переміщеної особи (видану згідно з 

Порядком оформлення і видачі довідки про 

взяття на облік внутрішньо переміщеної осо-

би, затвердженим постановою Кабінету Мі-

ністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 509. 

Членами сімей осіб, визначених у абзаці 

чотирнадцятому пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, гара-

нтії їх соціального захисту», та особами з 

інвалідністю I-II групи, які стали особами з 

інвалідністю внаслідок поранень, каліцтва, 

контузії чи інших ушкоджень здоров’я, оде-

ржаних під час участі у Революції Гідності, 

визначеними пунктом 10 частини другої 

статті 7 Закону України «Про статус ве-

теранів війни, гарантії їх соціального захис-



 

ту», які є внутрішньо переміщеними особа-

ми, крім документів, зазначених у цьому пун-

кті, додатково надається копія довідки, ви-

дана органом соціального захисту населення, 

в якому зазначена категорія осіб перебуває 

на обліку в Єдиній інформаційній базі даних 

про внутрішньо переміщених осіб, про наяв-

ність цих осіб або членів їх сім’ї у: 

1) переліку осіб, які під час участі в масо-

вих акціях громадського протесту отримали 

тілесні ушкодження (тяжкі, середньої тя-

жкості, легкі), затвердженому наказом 

МОЗ; 

2) списку осіб, смерть яких пов’язана з 

участю в масових акціях громадського про-

тесту, що відбулися у період з 21 листопада 

2013 р. по 21 лютого 2014 р., затверджено-

му Мінсоцполітики; 

у разі наявності житлового приміщення, 

яке зруйноване або стало непридатним для 

проживання внаслідок збройної агресії Ро-

сійської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, розташоване в інших регіонах, 

ніж тимчасово окуповані території у Доне-

цькій та Луганській областях, Автономній 

Республіці Крим і м. Севастополі, додається 

копія акта обстеження технічного стану 

житлового приміщення (будинку, квартири) 

(далі – акт технічного стану), складеного 

комісією, утвореною міською радою, за фо-

рмою згідно з додатком до Порядку надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам для покриття витрат 

на проживання, в тому числі на оплату жи-

тлово-комунальних послуг, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 

1 жовтня 2014 р. № 505. 

Копії документів надаються заявником 

при наявності оригіналів. 

10. Порядок та спосіб подання докумен-

тів, необхідних для отримання адмі-

ністративної послуги 

Особисто або довірена особа 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатна 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підста-

ві яких стягується плата 

— 

11.2. Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за платну 

адміністративну послугу 

— 



 

11.3. Розрахунковий рахунок для внесен-

ня плати 

— 

12. Строк надання адміністративної по-

слуги 

30 днів 

13. Перелік підстав для відмови у на-

данні адміністративної послуги 

1. Не потребує поліпшення житлових 

умов (забезпеченість жилою площею пере-

вищує 6 кв.м. на одну особу). 

2. Виявлення в поданих документах не-

достовірних відомостей. 

3. Подання заявником неповного пакету 

документів. 

4. Внутрішньо переміщена особа, яка за-

хищала незалежність, суверенітет та те-

риторіальну цілісність України, володіє май-

новими правами чи правом власності на не-

рухоме майно, що відповідає житловим нор-

мам, яке розташоване в населених пунктах 

на підконтрольній Україні території (крім 

житлового приміщення, яке зруйноване або 

стало непридатним для проживання внаслі-

док проведення антитерористичної операції 

або заходів із забезпечення національної без-

пеки і оборони, відсічі і стримування зброй-

ної агресії Російської Федерації), або таке 

нерухоме майно було відчужено протягом 

останніх п’яти років, що передують даті 

подання заяви про призначення грошової 

компенсації. 

5. Громадяни, які забезпечені житлом 

шляхом виплати грошової компенсації (у то-

му числі всі особи, включені у розрахунок 

грошової компенсації) не беруться на квар-

тирний облік протягом п’яти років з моменту 

забезпечення таким житлом. 

14. Результат надання адміністративної 

послуги 

Виписка з рішення виконавчого комітету Ли-

сичанської міської ради 

15. Способи отримання відповіді (ре-

зультату) 

Особисто або довірена особа 

16. Примітка  
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