
                                                                                                                                  

ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                         розпорядження 

селищного голови 

                                                                                                      

від_____________2021р. №_______ 

 

 

 

                                  ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА         00036 

                                    адміністративної послуги 

Взяття на квартирний облік громадян за місцем проживання, які 
потребують поліпшення житлових умов 

 
Юридичний відділ Богородчанської селищної ради 

 
 

 
1. Місцезнаходження 

Управління «ЦНАП» 

Богородчанської 

селищної ради  

вул.Шевченка,66, смт.Богородчани 

Івано-Франківський район 

  Івано-Франківська область 

тел.: 2-17-09 
e-mail: boho-cnap2021@ukr.net,   

 

2. Режим роботи 

Управління «ЦНАП» 

Богородчанської 

селищної ради 

Понеділок з 9.00 до 16.00 
Вівторок    з 9.00 до 16.00 
Середа       з 9.00 до16.00 
Четвер       з 9.00 до20.00 

П’ятниця  з 8.00 до 16.00 

Без перерви на обід 

Субота, неділя  – вихідні дні 

3.  Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

1. Заява встановленого зразка та згода на обробку персональних 

даних. 

2. Витяг про зареєстрованих. 

3. Довідка про те, чи перебувають члени сім’ї на квартирному 

обліку по місцю роботи. 

4. Копія паспорта старого зразка (сторінки 1,2 та з відміткою про 

реєстрацію місця проживання) або копію паспорта у формі ID- 

картки та довідка про місце реєстрації заявника, повнолітніх членів 

сім’ї, копії ідентифікаційних кодів заявника та членів сім’ї. 

5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

6. Акт обстеження матеріально-побутових умов. 

7. У необхідних випадках до заяви додаються також медичний 

висновок, довідка про невідповідність жилого приміщення 

встановленим санітарним і технічним вимогам, копія договору 

піднайму або найму жилого приміщення.  
4. Платність/ 

Безоплатність 

послуги 

Безоплатно. 

5.  Результат надання 

послуги 

Видача рішення або надання обгрунтованої відповіді. 

6. Строк надання послуги Строк, що не перевищує 30 календарних днів, а в разі неможливості 

прийняття зазначеного рішення у такий строк – на першому 

засіданні (слуханні) після закінчення цього строку. 

7. Порядок та спосіб 

подання документів, 

необхідних для 

Подаються до Управління «Центр надання адміністративних 

послуг» Богородчанської селищної ради особисто заявником 

(уповноваженою особою заявника), направлення поштою поштою 

mailto:boho-cnap2021@ukr.net


отримання послуги або в електронній формі. 

8. Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Шляхом звернення особисто або надсилається поштою на адресу, 

вказану заявником.  

9. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної 

послуги 

1. Подання документів не в повному обсязі. 

2. Виявлення в поданих документах недостовірних відомостей. 

3. Невідповідність вимогам законів та прийнятих відповідно до 

них нормативно-правових актів.  
10. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради від 09.02.2021 року № 

339-5/2021 «Про утворення Управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради» 

11. Акти законодавства, 

що регулюють 

порядок та умови  

надання послуги 

1. Житловий кодекс України від 30.06.1983р. 

2. Правила обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській 

РСР затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР від 

11.12.1984р. № 470  
 

 

 

 

 

            Начальник юридичного відділу                                                       Володимир  Стасів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


