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Адміністративної послуги 

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

житлових умов 

 

 

№ 

п/п 

Етапи послуги  Відповідальна посадова особа 

і структурний  підрозділ 

Дія  

( В, У,П, З) 

Термін виконання 

(днів) 

1 Прийом, перевірка 

повноти документів та 

реєстрація заяви 

суб’єкта звернення в 

управління «Центр 

надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради  

Адміністратор відділу 

адміністрування управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної 

ради  

В В день надходження 

2 Передача пакету 

документів 

юридичному відділу  

Адміністратор відділу 

адміністрування управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної 

ради 

В Не пізніше одного 

робочого дня з дня 

реєстрації заяви в 

управлінні «Центр 

надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

3 Реєстрація заяви, 

розгляд заяви та 

винесення питання на 

розгляд громадської 

комісії з житлових 

питань при 

Виконавчому комітеті 

Богородчанської 

селищної 

ради. 

Спеціаліст юридичного 

відділу 

В П'ятнадцять робочих 

днів 

4 Прийняття рішення 

громадською комісією 

з житлових питань при 

Виконавчому комітеті 

Богородчанської 

селищної 

ради.  

Члени громадської комісії з 

житлових питань при 

Виконавчому комітеті  

В Один робочий день 

5 Підготовка проекту 

рішення виконавчого 

комітету 

Богородчанської 

селищної ради  

Спеціаліст юридичного 

відділу  
В 

 

 

 

П'ятнадцять  робочих 

днів 

 

 

6 Прийняття рішення 

виконавчим комітетом 

Члени виконавчого комітету 

Богородчанської селищної 

П Один робочий день 



Богородчанської 

селищної ради 

ради 

7 Передача рішення 

виконавчого комітету 

Богородчанської 

селищної ради до  

управління «Центр 

надання 

адміністративних 

послуг» 

Богородчанської 

селищної ради 

Спеціаліст юридичного 

відділу 

У Два робочі дні  

8 Видача рішення 

виконавчого комітету 

Богородчанської 

селищної ради 

суб’єкту звернення 

Адміністратор відділу 

адміністрування управління 

«Центр надання 

адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної 

ради 

В В день звернення 

заявника 

Загальна кількість днів надання послуги 30  календарних 

днів 

Загальна кількість днів (передбачена  законодавством) 30 календарних днів 

 

Умовні позначки дії: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує 

Механізм оскарження результату надання послуги: порушення строків видачі або повідомлення про 

відмову може бути оскаржено в суді. 

 

 

 

 

Начальник  юридичного  відділу                                        Володимир Стасів 

 


