
 

Проєкт 

Виконавчий комітет  

Білоцерківська міська рада 

Київської області 

 

від  _ _________2021 року                       м. Біла Церква                                  № ____ 

 

Про затвердження інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг з питань квартирного обліку,  

що надаються через Центр надання адміністративних послуг  

при Білоцерківській міській раді 

 

             Розглянувши пояснювальну записку  департаменту житлово-комунального 

господарства  Білоцерківської міської ради від 09 листопада 2021 року № 2814, відповідно 

до Житлового Кодексу Української РСР, статті 8 Закону України «Про адміністративні 

послуги», підпункту 4 пункту «б» статті 27, підпункту 2 пункту «а», підпунктів 7,8 пункту 

«б» статті 30  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, Постанови 

виконавчого комітету Київської обласної ради народних депутатів і президії обласної ради 

професійних спілок від 08 липня 1991 року № 112, Постанова Ради Міністрів Української 

РСР  від 04 лютого 1988 р. № 37 «Про службові жилі приміщення», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. № 523 (в редакції розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2021 р. № 969-р) «Деякі питання надання 

адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг», з метою 

забезпечення надання необхідних адміністративних послуг, виконавчий комітет міської 

ради вирішив: 

 

1. Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з питань квартирного 

обліку   виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що надається через Центр 

надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді: «Взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов 00036»  згідно з додатком 1.  

2.  Затвердити інформаційну картку адміністративної послуги з питань квартирного 

обліку   виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що надається через Центр 

надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді: «Видача ордера на 

жиле приміщення 00238» згідно з додатком 2. 

3. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги з питань квартирного 

обліку  виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що надається через Центр 

надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді: «Взяття на облік 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов 00036» згідно з додатком 3. 

4. Затвердити технологічну картку адміністративної послуги з питань квартирного 

обліку  виконавчого комітету Білоцерківської міської ради, що надається через Центр 

надання адміністративних послуг при Білоцерківській міській раді: «Видача ордера на 

жиле приміщення 00238» згідно з додатком 4. 

5. Вважати таким, що втратило чинність  рішення виконавчого комітету 

Білоцерківської міської ради від 23 лютого 2021 року № 133 «Про затвердження 

інформаційних та технологічних карток з питань квартирного обліку адміністративних 

послуг, що надаються через Центр надання адміністративних послуг при Білоцерківській 

міській раді». 

6. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови згідно 

з розподілом обов’язків. 

 

 

Міський голова                                                                                Геннадій ДИКИЙ 


