
Додаток 3 

до розпорядження керівника військово- 

цивільної адміністрації м. Лисичанська 

від _______________ № ________ 
 

 

Військово-цивільна адміністрація 

м. Лисичанська Луганської області 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 09/01-3 
 

(у разі, якщо послуга надається через центр надання адміністративних послуг) 
 

Взяття на квартирний облік внутрішньо  

переміщених осіб з числа учасників бойових дій 

та осіб з інвалідністю внаслідок війни, та членів 

їх сімей, а також членів сімей загиблих 
(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 
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1. Місцезнаходження центру надан-

ня 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

.  

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 № 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 на-

дання їм жилих приміщень в Українській 

РСР, затверджені постановою Ради Мініс-

трів УРСР і Української республіканської 

ради професійних спілок від 11.12.1984 

№470; 

постанова Кабінету Міністрів України 

від 18.04.2018 № 280 «Питання забезпе-

чення житлом внутрішньо переміщених 

осіб, які захищали незалежність, суверені-

тет та територіальну цілісність України» 

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 

Внутрішньо переміщені особи з числа 

учасників бойових дій відповідно до пунк-

тів 19 і 20 частини першої статті 6 та осо-

би з інвалідністю внаслідок війни, визна-

чені в пунктах 10-14 частини другої статті 

7, та члени їх сімей, а також члени сімей 

загиблих, визначені абзацами четвертим-

восьмим, чотирнадцятим, шістнадцятим-

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/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
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двадцять другим пункту 1 статті 10 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, га-

рантії їх соціального захисту». 

9. Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання адміні-

стративної послуги, а також вимо-

ги до них 

Заява про взяття на квартирний облік, 

яка підписується повнолітніми членами 

сім’ї, які бажають стати на облік; 

згода на збір та обробку персональних 

даних; 

довідка з БТІ про наявність / відсут-

ність власності на заявника та членів сім’ї, 

які бажають стати на облік (заявником не 

надається); 

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, який 

надав заяву про взяття на квартирний об-

лік (заявником не надається); 

акт обстеження житлових умов заяв-

ника (заявником не надається); 

копія паспорта на заявника і всіх чле-

нів сім’ї, які стоятимуть на квартирному 

обліку; 

копія реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків на заявника і 

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

ному 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 власно-

сті на нерухоме майно, що розміщується на тимчасово окупованих територіях Автономної Республіки Крим та м. Севасто-

поля, Донецької та Луганської областей, в населених пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не здій-

снюють свої повноваження, 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 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 на-

вчаються за денною формою у закладах загальної середньої освіти, закладах професійної (професійно-технічної освіти), 

фахової передвищої освіти і вищої освіти (у тому числі в період між завершенням навчання в одному із зазначених закладів 

і вступом до іншого закладу, а також у період між завершенням навчання за одним освітньо-кваліфікаційним рівнем і про-

довженням 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; непрацездатні батьки, що проживають разом з нею; 

особа, яка перебуває під її опікою або піклуванням та проживає разом з нею. 

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

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

інвалідом 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. 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP190206.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T355100.html
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всіх членів сім’ї, які стоятимуть на квар-

тирному обліку; 

довідка з місця роботи / навчання заяв-

ника та повнолітніх членів сім’ї; 

копія пенсійного посвідчення (при на-

явності); 

довідка з Пенсійного фонду України в 

м. Лисичанську (для пенсіонерів); 

копія довідки про безпосередню участь 

особи в антитерористичній операції, за-

безпеченні її проведення або копію довід-

ки про безпосередню участь у здійсненні 

заходів із забезпечення національної без-

пеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації в 

Донецькій та Луганській областях і захисті 

незалежності, суверенітету та територіа-

льної цілісності України за формами згід-

но з додатками 1 і 4 до Порядку надання 

та позбавлення статусу учасника бойових 

дій осіб, які захищали незалежність, суве-

ренітет та територіальну цілісність Украї-

ни і брали безпосередню участь в антите-

рористичній операції, забезпеченні її про-

ведення чи у здійсненні заходів із забезпе-

чення національної безпеки і оборони, від-

січі і стримування збройної агресії Росій-

ської Федерації в Донецькій та Луганській 

областях, забезпеченні їх здійснення, за-

твердженого постановою Кабінету Мініс-

трів України від 20 серпня 2014 р. № 413; 

копія посвідчення встановленого зраз-

ка згідно з додатком 2 до постанови Кабі-

нету Міністрів України від 12 травня 1994 

р. № 302 «Про порядок видачі посвідчень і 

нагрудних знаків ветеранів війни», що пі-

дтверджує статус особи як члена сім’ї за-

гиблого або особи з інвалідністю внаслі-

док війни; 

копії документів, які підтверджують 

родинний зв’язок членів сім’ї особи з ін-

валідністю внаслідок війни або учасника 

бойових дій; 

копія довідки про взяття на облік вну-

трішньо переміщеної особи на кожного 

члена сім’ї загиблого або особи з інвалід-

ністю внаслідок війни, або учасника бойо-

вих дій; 
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копія довідки про взяття на облік вну-

трішньо переміщеної особи (видану згідно 

з Порядком оформлення і видачі довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміще-

ної особи, затвердженим постановою Ка-

бінету Міністрів України від 1 жовтня 

2014 р. № 509. 

Членами сімей осіб, визначених у аб-

заці чотирнадцятому пункту 1 статті 10 

Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», та 

особами з інвалідністю I-II групи, які ста-

ли особами з інвалідністю внаслідок пора-

нень, каліцтва, контузії чи інших ушко-

джень здоров’я, одержаних під час участі 

у Революції Гідності, визначеними пунк-

том 10 частини другої статті 7 Закону 

України «Про статус ветеранів війни, га-

рантії їх соціального захисту», які є внут-

рішньо переміщеними особами, крім до-

кументів, зазначених у цьому пункті, до-

датково надається копія довідки, видана 

органом соціального захисту населення, в 

якому зазначена категорія осіб перебуває 

на обліку в Єдиній інформаційній базі да-

них про внутрішньо переміщених осіб, 

про наявність цих осіб або членів їх сім’ї 

у: 

1) переліку осіб, які під час участі в 

масових акціях громадського протесту 

отримали тілесні ушкодження (тяжкі, се-

редньої тяжкості, легкі), затвердженому 

наказом МОЗ; 

2) списку осіб, смерть яких пов’язана з 

участю в масових акціях громадського 

протесту, що відбулися у період з 21 лис-

топада 2013 р. по 21 лютого 2014 р., за-

твердженому Мінсоцполітики; 

у разі наявності житлового приміщен-

ня, яке зруйноване або стало непридатним 

для проживання внаслідок збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Лу-

ганській областях, розташоване в інших 

регіонах, ніж тимчасово окуповані терито-

рії у Донецькій та Луганській областях, 

Автономній Республіці Крим і м. Севасто-

полі, додається копія акта обстеження те-

хнічного стану житлового приміщення 
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(будинку, квартири) (далі – акт технічного 

стану), складеного комісією, утвореною 

міською радою, за формою згідно з додат-

ком до Порядку надання щомісячної адре-

сної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживан-

ня, в тому числі на оплату житлово-

комунальних послуг, затвердженого пос-

тановою Кабінету Міністрів України від 1 

жовтня 2014 р. № 505. 

Копії документів надаються заявником 

при наявності оригіналів. 

10. Порядок та спосіб подання доку-

ментів, необхідних для отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або довірена особа 

11. Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатна 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, на підс-

таві яких стягується плата 

— 

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 

1. Не потребує поліпшення житлових 

умов (забезпеченість жилою площею пе-

ревищує 6 кв.м. на одну особу). 

2. Виявлення в поданих документах 

недостовірних відомостей. 

3. Подання заявником неповного паке-

ту документів. 

4. Внутрішньо переміщена особа, яка 

захищала незалежність, суверенітет та те-

риторіальну цілісність України, володіє 

майновими правами чи правом власності 

на нерухоме майно, що відповідає житло-

вим нормам, яке розташоване в населених 

пунктах на підконтрольній Україні тери-

торії (крім житлового приміщення, яке 

зруйноване або стало непридатним для 

проживання внаслідок проведення антите-

рористичної операції або заходів із забез-

печення національної безпеки і оборони, 

відсічі і стримування збройної агресії Ро-

сійської Федерації), або таке нерухоме 
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майно було відчужено протягом останніх 

п’яти років, що передують даті подання 

заяви про призначення грошової компен-

сації. 

5. Громадяни, які забезпечені житлом 

шляхом виплати грошової компенсації (у 

тому числі всі особи, включені у розраху-

нок грошової компенсації) не беруться на 

квартирний облік протягом п’яти років з 

моменту забезпечення таким житлом. 

14. Результат надання адміністратив-

ної послуги 

Витяг з розпорядження керівника військо-

во-цивільної адміністрації м. Лисичанська 

15. Способи отримання відповіді (ре-

зультату) 

Особисто або довірена особа 

16. Примітка  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP170119.html

