
Додаток 4 

до розпорядження керівника військово- 

цивільної адміністрації м. Лисичанська 

від _______________ № ________ 

 

 

Військово-цивільна адміністрація 

м. Лисичанська Луганської області 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 09/03 
(у разі, якщо послуга надається  

через центр надання адміністративних послуг) 

Видача ордера на службове жиле приміщення 
(назва адміністративної послуги) 

 

Військово-цивільна адміністрація м. Лисичанська 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

(через відділ з обліку, розподілу, обміну 

та приватизації житла військово-цивільної 

адміністрації м. Лисичанська) 
(найменування розробника проєкту розпорядження) 

 

  

 

ПІДГОТОВЛЕНО: ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Начальник відділу з обліку, розподілу, 

обміну та приватизації житла 
 

  Тетяна ПЕРЕПЕЛИЦЯ 
(підпис)  (ПІБ керівника) 

 

«____»_______________ 20___ р. 

Розпорядженням керівника військово- 

цивільної адміністрації м. Лисичанська 

від «___»________20___ № ____ 

УЗГОДЖЕНО: 
 

Заступник керівника з питань безпеки 

та громадського порядку військово-

цивільної адміністрації м. Лисичанська 
 

  Станіслав МОСЕЙКО 
(підпис)  (ПІБ керівника) 

 

«____»_______________ 20___ р. 

 

 

Інформація про центр надання адміністративної послуги 

Найменування центру надання адмініст-

ративної послуги, в якому здійснюється 

обслуговування суб’єкта звернення 

Центр надання адміністративних послуг у 

м. Лисичанську 

1. Місцезнаходження центру надан-

ня адміністративної послуги 

93100, м. Лисичанськ, вул. Гетьманська, 

буд. 63 
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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

.  

Субота, неділя – вихідний. 

Центр працює без перерви на обід 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

тел. (06451) 73247, 73319, 73723, 

+38095-6558606; електронна пошта: 

adminposluga@lis.gov.ua;  

web-сайт: http://adminposluga.lis.lurenet.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Житловий кодекс Української РСР 

(введено в дію з 1 січня 1984 року Поста-

новою Верховної Ради Української РСР 

від 30 червня 1983 року N 5465-X) 

5. Акти Кабінету Міністрів України  Постанова Ради Міністрів Української 

РСР від 4 лютого 1988 р. N 37 «Про служ-

бові жилі приміщення» 

6. Акти центральних органів вико-

навчої влади 

— 

7. Акти місцевих органів виконавчої 

влади/ органів місцевого самовря-

дування 

Розпорядження керівника військово-

цивільної адміністрації м. Лисичанська від 

09.09.2020 № 298 «Про затвердження По-

ложення про відділ з обліку, розподілу, 

обміну та приватизації житла» 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання адмініст-

ративної послуги 

Визнання особи такою, якій може бути на-

дане службове жиле приміщення у зв’язку 

з виконанням службових обов’язків згідно 

з Переліком категорій працівників, яким 

може бути надано службові жилі примі-

щення 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання адміні-

стративної послуги, а також вимо-

ги до них 

Довідка про реєстрацію місця прожи-

вання особи на кожного члена сім’ї за фо-

рмою, встановленою в додатку 13 до Пра-

вил реєстрації місця проживання, затвер-

джених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 

207(заявником не надається, видає Центр 

надання адміністративних послуг); 

довідка про зареєстрованих у примі-

щенні осіб, в якій зазначити постійність 

або тимчасовість проживання зареєстро-

ваних осіб, їх дату народження та ступінь 

родинних відносин по відношенню до зая-

вника, підтверджених копіями свідоцтва 

про шлюб, розлучення, народження тощо; 

копія адресної картки форми А, засві-

mailto:adminposluga@lis.gov.ua
http://adminposluga.lis.lurenet.ua/
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/F835465.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/F835465.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/F835465.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160207.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160207.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP160207.html


3 

Продовження додатка 4 

дченої в установленому порядку; 

довідка з БТІ про наявність / відсут-

ність власності на заявника та членів ро-

дини заявника; 

інформаційна довідка з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно 

та Реєстру прав власності на нерухоме 

майно, Державного реєстру Іпотек, Єдино-

го реєстру заборон відчуження об’єктів 

нерухомого майна щодо суб’єкта (заявни-

ком не надається); 

договір найму службового житла в до-

мах державного і комунального житлового 

фонду; 

договір між адміністрацією підприєм-

ства і працівником про порядок користу-

вання службовим житлом; 

наказ адміністрації підприємства про 

виділення службового житлового примі-

щення; 

акт з КП ЛЖЕК про технічний стан 

квартири, на яку буде видаватись службо-

вий ордер; 

довідка з відділу кадрів про займану 

посаду; 

копії паспортів; 

копія свідоцтва про народження непо-

внолітньої дитини; 

заява на першого керівника підприєм-

ства (установи, організації) про надання 

службового приміщення, узгоджена керів-

ником підприємства; 

письмова згода на проживання у жит-

ловому приміщенні членів родини заявни-

ка (може бути зазначена в договорі найму 

житла або в заяві); 

довіреність від керівника підприємст-

ва; 

згода на збір та обробку персональних 

даних. 

10. Порядок та спосіб подання доку-

ментів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Документи для отримання адміністратив-

ної послуги надає адміністрація підприєм-

ства (установи, організації) 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатна 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підс-

таві яких стягується плата 

— 
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11.2. Розмір та порядок внесення плати 

(адміністративного збору) за пла-

тну адміністративну послугу 

— 

11.3. Розрахунковий рахунок для вне-

сення плати 

— 

12. Строк надання адміністративної 

послуги 

30 днів 

13. Перелік підстав для відмови у на-

данні адміністративної послуги 

Не надані оригінали документів щодо 

всіх членів сім'ї, включених в ордер; 

відсутність громадянина у Переліку 

категорій робітників, яким може бути на-

дано службові жилі приміщення, встанов-

леного законодавством; 

виявлення в поданих документах не-

достовірних відомостей; 

подання заявником неповного пакету 

документів. 

14. Результат надання адміністратив-

ної послуги 

Ордер на службове жиле приміщення 

15. Способи отримання відповіді (ре-

зультату) 

Отримує особа, якій надається службове 

жиле приміщення при пред’явленні пас-

портів та свідоцтв про народження непов-

нолітніх дітей, включених в ордер, або до-

вірена особа 

16. Примітка  

 


