
ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ, ЯКІ НАДАЮТЬСЯ У ВИКОНКОМІ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ  
№ 

з/п 

Назва послуги Термін  

виконання 

Виконавець 

 

1 2 3 4 

1. Надання згоди на видалення зелених насаджень 

 

30 днів Відділ житлово-комунального  

господарства 

2.1. Присвоєння поштової адреси будинку, якщо об'єкт побудовано 30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.2. Присвоєння поштової адреси приміщенням (у разі реконструкції нежилих приміщень,  

розташованих у жилому будинку 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.3. Присвоєння поштової адреси приміщенням (у разі об'єднання жилих приміщень в одне) 30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.4. Присвоєння поштової адреси будівлям і спорудам (у разі, якщо будівництво не завершено) 30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.5. Присвоєння поштової адреси приміщенням та об'єктам комунальної власності міста, які 

перебуває в оренді 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.6. Присвоєння поштової адреси будівлям та спорудам (у разі визнання права власності на  

об'єкт нерухомості за рішенням суду) 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.7. Присвоєння поштової адреси об'єктам і спорудам (у разі впорядкування нумерації існую-

чих капітальних будівель та споруд) 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.8. Присвоєння поштової адреси будівлям і спорудам (у разі впорядкування місцезнаходження 

гаражних кооперативів, садівничих товариств) 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

2.9. Присвоєння поштової адреси об'єктам, що утворилися в результаті поділу або виділу  

частки з нерухомого майна 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

3. Збереження права користування житлом за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими  

батьківського піклування 

30 днів Служба у справах дітей 

4. Установлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини, позбавленої батьківського  

піклування 

30 днів Служба у справах дітей 

5. Погодження на тимчасове заселення житла, що зберігається за дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування, на умовах оренди 

30 днів Служба у справах дітей 

6. Надання згоди на укладання договорів відчуження майна, право власності чи користування 

на яке мають діти 

30 днів Служба у справах дітей 

7. Надання згоди на укладання договору дарування житла, право власності чи право  

користування яким мають діти 

30 днів Служба у справах дітей 

8. Надання згоди на розподіл часток у спільній сумісній власності на житло, право власності 

чи право користування яким мають діти 

30 днів Служба у справах дітей 

9. Надання згоди на приватизацію житла дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими  

батьківського піклування 

30 днів Служба у справах дітей 

10. Надання згоди на правочин стосовно відчуження акцій, які перебувають у власності дітей 30 днів Служба у справах дітей 

11. Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та спілкуванні з дитиною 30 днів Служба у справах дітей 

12.1. Видача ордеру на квартири державного житлового фонду 30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 
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12.2. Видача ордеру при здійсненні обміну квартир державного житлового фонду 30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

12.3. Видача ордеру на службове жиле приміщення  30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

12.4. Видача ордерів на житлову площу у гуртожитку 30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

13. Бронювання квартир державного житлового фонду та видача охоронних свідоцтв (броні) 30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

14. Постановка на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов 30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

15. Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомі районної у місті ради 7 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

16. Видача копії свідоцтва про право власності на нерухоме майно, видане виконкомом  

районної у місті ради 

30 днів Відділ з питань обліку, розподілу  

та приватизації житлового фонду 

16.1. Видача копії свідоцтва на право власності на індивідуальні  чи житлові будинки, гаражі, 

господарські будівлі 

30 днів Відділ земельних питань та будівництва 

17. Погодження зручного режиму роботи об'єктів бізнесу 30 днів Відділ розвитку підприємництва 

18. Погодження оренди об'єктів комунальної власності міста, розташованих на території  

району 

2 дні Відділ економіки та промисловості 

19. Погодження разової оренди приміщень об'єктів комунальної власності міста,  

розташованих на території району (термін дії до 1 місяця) 

 

1 день Відділ економіки та промисловості 

20. Видача ордерів суб'єктам господарювання, фізичним особам на виконання ремонтних  

робіт на інженерних мережах та земляних робіт 

5 днів Відділ житлово-комунального 

господарства 

21. Видача акта про результати обстеження та можливості переведення житлового  

приміщення у нежитлове під певний об'єкт бізнесу 

7 днів Відділ житлово-комунального 

господарства 

22. Видача акта про результати обстеження та визначення можливості переведення  

нежитлового приміщення певного об'єкта бізнесу в житлове 

7 днів Відділ житлово-комунального 

господарства 

23. Погодження зміни цільового призначення об'єктів, переведених з житлового фонду в  

нежитловий 

5 днів Відділ житлово-комунального 

господарства 

24. Погодження зміни цільового призначення об'єктів, що перебувають на контролі після при-

ватизації 

3 дні Відділ економіки та промисловості 

25. Надання дозволу релігійним організаціям на проведення публічних богослужінь поза  

межами культових споруд 

30 днів Організаційний відділ 

26. Оформлення та видача посвідчення батьків і дитини з багатодітної сім'ї 5 днів Відділ у справах сім'ї та молоді 

27. Видача дублікатів посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім'ї 5 днів Відділ у справах сім'ї та молоді 

28. Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 10 днів Відділ земельних питань та будівництва 



Інформаційна   картка  послуги № 1 

 

Назва  послуги: Надання згоди на видалення зелених насаджень.  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30 та з 13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  Постанова Кабінету Міністрів від 01.08.2006 року № 1045 “Про затвердження  

Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах” 

. 

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання  

послуги   

Результат 

послуги   

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

1. 1.Заява фізичної особи або 

суб’єкта господарювання. 

2.Схема розміщення зелених на-

саджень, що підлягають вида-

ленню. 

3.Копія документа, який підтве-

рджує право на користування 

земельною ділянкою. 

 

Безоплатно до 35 

днів 

Видача 

ордера, 

акта 

Особисто  

 

 
Інформаційна   картка послуги №  2.1. 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси  будинку, якщо об’єкт побудовано 
 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання     послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконкому Криворізької 

міської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адре-

си об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

 

mailto:dzr_vk@ukrpost.ua
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Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

без оплатність 

послуги 

Строк 

надання  

послуги 

Результат пос-

луги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді 

(результату) 

1. Заява замовника 

об’єкта або уповнова-

женої за дорученням 

особи. 

2. Копія свідоцтва про 

відповідність збудова-

ного об’єкта проектній 

документації, вимогам 

державних стандартів, 

будівельних норм і 

правил. 

 3. Копія документа, 

який підтверджує пра-

во користування земе-

льною ділянкою. 

4. Копія технічного па-

спорта на 

об’єкт  нерухомості. 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача 

рішення 

Особисто  

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 2.2.  

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси  приміщенням (у разі  реконструкції 

нежилих приміщень, розташованих у жилому  будинку) 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання   послуги:  Закон 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької мі-

ської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

. 
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Перелік документів, необхід-

них для отримання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат 

послуги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

1. Заява власника нежитлового 

приміщення або уповноваже-

ної за дорученням особи з до-

даванням копії доручення, за-

свідченого нотаріально. 

2. Копія документа, який підт-

верджує право власності на 

об’єкт нерухомості. 

2. 3. Копія документа,   що   

відповідно   до  вимог  законо-

давства  засвідчує відповід-

ність   закінченого    будівниц-

твом   об'єкта  проектній до-

кументації, державним будіве-

льним нормам, стандартам і 

правилам. 

Безоплатно 30 робо-

чих днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  

 
Інформаційна   картка послуги  № 2.3 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси  приміщенням (у разі об’єднання жи-

лих приміщень в одне) 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання   послуги:  Закон 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької мі-

ської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі”, від 08.05.2013 № 159 “Про внесення змін до 

Порядку присвоєння поштової адреси об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат 

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Заява власника жи-

лих приміщень  або 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення вико-

Особисто  

mailto:dzr_vk@ukrpost.ua
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уповноваженої за до-

рученням особи з до-

даванням копії дору-

чення, засвідченого 

нотаріально. 

2. Копія право- уста-

новчого документа на 

жилі приміщення. 

3. 3. Копія документа,   

що   відповідно   до  

вимог  законодавства  

засвідчує відповід-

ність   закінченого    

будівництвом   об'єк-

та  проектній докуме-

нтації, державним бу-

дівельним нормам, 

стандартам і прави-

лам. 

нкому ра-

йонної у міс-

ті ради 

 

 
Інформаційна   картка послуги №  2.4 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси будівлям і спорудам 

(у разі, якщо будівництво     не завершено)  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання   послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької 

міської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адре-

си об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або без-

оплатність послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат 

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява замовника 

або уповноваженої 

за дорученням особи 

з додаванням копії 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

Особисто  
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доручення, посвід-

ченого нотаріально. 

2. Копія документа, 

який підтверджує 

право на користу-

вання земельною ді-

лянкою. 

 

4. 3. Копія дозволу на 

виконання будівель-

них робіт. 

місті ради 

 
Інформаційна   картка послуги № 2.5 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси приміщенням та об’єктам комуналь-

ної власності міста, які перебуває в оренді  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької 

міської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адре-

си об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами)  

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді 

(результату) 

1. Заява орендаря (ко-

ристувача) нежилого 

приміщення або 

об’єкта. 

2. Копія договору 

оренди нежилого 

приміщення або 

об’єкта. 

3. Копія технічного 

паспорта нежилого 

приміщення або 

об’єкта. 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рішен-

ня виконкому 

районної у мі-

сті ради 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 2.6 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси будівлям та спорудам (у разі визнан-

ня права власності на об’єкт нерухомості за рішенням суду) 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання   послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької 

міської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адре-

си об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

 

 

Перелік документів, необхід-

них для отримання послуги 

Платність 

або без 

оплат-ність  

послуги 

Строк 

надання  

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

1. Заява власника або уповно-

важ-еної за дорученням особи з 

додаванням копії доручення, 

посвідченого нотаріально 

 

2. Копія рішення суду. 

3. Копія технічного паспорта 

на об’єкт нерухомості. 

Безоплатно 30 робо-

чих днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 2.7 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси об’єктам і спорудам (у разі впорядку-

вання нумерації існуючих капітальних будівель та споруд)  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                             

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання   послуги:  Закон 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької мі-

ської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

без- оплат-

ність послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат пос-

луг 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

1. Заява власника або 

уповноваженої  за до-

рученням особи з до-

даванням копії дору-

чення, посвідченого 

нотаріально; 

2. Копії документів, 

які підтверджують 

право користування 

або право власності 

на капітальну будівлю 

або споруду. 

 

3. Копія технічного 

паспорта на будівлю 

або споруду. 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рішен-

ня виконкому 

районної у мі-

сті ради 

Особисто  
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Інформаційна   картка  послуги  № 2.8 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси будівлям і спорудам (у разі  

впорядкування місцезнаходження гаражних кооперативів, садів-

ничих товариств)  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб.№3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

  

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання  послуги:  Закон 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, рішення виконкому Криворізької мі-

ської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адреси 

об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами)  

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплат-

ність послуги 

Строк 

надання  

послуги 

Результат пос-

луги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді 

(резуль-тату) 

1 2 3 4 5 

1. Заява  керівника. 

2. Копія свідоцтва про 

державну реєстрацію 

юридичної особи (за 

наявності), рішення 

районної у місті (місь-

кої) ради про реєстра-

цію статуту юридичної 

особи, завірену належ-

ним чином. 

3. Копія схеми розта-

шування гаражно-

будівельного коопера-

тиву чи садівничого 

товариства або план 

зовнішніх земельних 

мереж або ситуаційну 

схему. 

4 Копія документу, що 

підтверджує право ко-

ристування земельною 

ділянкою (рішень ра-

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача  

рішення 

Особисто  
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йонної (міської) ради 

про виділення земель-

ної ділянки під розта-

шування гаражного 

кооперативу або садів-

ничого товариства). 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 2.9 

 

Назва  послуги:  Присвоєння поштової адреси об’єктам, що утворилися в результаті 

поділу або виділу частки з нерухомого майна   

 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                     

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення виконкому Криворізької 

міської ради від 13.01.2010 № 7 “Про затвердження Порядку присвоєння поштової адре-

си об’єктам нерухомості у м. Кривому Розі” (зі змінами) 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або без-

оплатність послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат 

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява власника 

або уповноваженої 

за дорученням особи 

з додаванням копії 

доручення, посвід-

ченого нотаріально. 

2. Правоустановчі 

документи на об’єкт 

нерухомого майна. 

5. 3. Висновок щодо 

технічної можливос-

ті поділу об’єкта не-

рухомого майна або 

висновок про виділ в 

натурі частки з 

об’єкта нерухомого 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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майна, виготовлений 

суб’єктом господа-

рювання, що згідно з 

чинним законодав-

ством України, здій-

снює технічну інвен-

таризацію об’єктів 

нерухомого майна 

6.  

 

 
Інформаційна   картка послуги № 3  

 

Назва  послуги:  Збереження права користування житлом за дітьми – 

                              сиротами та дітьми, позбавленими батьківського  

                               піклування  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.  90- 67 -75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Житловий кодекс Української РСР, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про забезпечення організаційно – правових умов соціального захисту 

дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», Постанова Кабінету Міні-

стрів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання діяльності опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява (або подання 

служби у справах ді-

тей) 

2. Копія рішення вико-

нкому районної у 

місті ради про влаш-

тування дитини 

3. Свідоцтво про наро-

дження дитини 

4. Відомості про бать-

ків 

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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5. Довідка з місця ре-

єстрації дитини – 

сироти та дитини  

6. Позбавленої бать-

ківського піклування 

7. Акт обстеження жи-

тлово - побутових 

умов 

8. Довідка з місця пе-

ребування дитини  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 4 

 

Назва  послуги: Установлення опіки над майном дитини – сироти чи  

                               дитини, позбавленої батьківського піклування 

          

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,   

e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про забезпечення 

організаційно – правових умов соціального захисту дітей – сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява ( або подання 

служби у справах дітей) 

2. Копія рішення вико-

нкому районної у місті 

ради про влаштування 

дитини 

3. Свідоцтво про наро-

дження дитини 

4. Довідка з місця ре-

єстрації дитини – сиро-

ти та дитини, позбавле-

ної батьківського піклу-

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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вання 

5.Акт обстеження жит-

лово – побутових умов 

потенційного опікуна 

над майном 

6. Опис майна, над яким 

встановлюється опіка 

7. Документи, які підт-

верджують право влас-

ності дитини на майно 

8.  Заява опікуна, піклу-

вальника про відмову 

бути опікуном над май-

ном дитини 

7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 5 

 

Назва послуги: Погодження на тимчасове заселення житла, що                                   

  зберігається за дітьми - сиротами та дітьми, позбавленими  

                               батьківського піклування, на умовах оренди    

                  

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,   

e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: За-

кон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України, Житловий кодекс 

Української РСР, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність 

або безопла-

тність послу-

ги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі способи 

отримання  відпо-

віді (результату) 

1.Заява орендаря та опі-

куна над майном дити-

ни. 

2.  рішення виконкому 

районної у місті ради 

про влаштування дитини 

3. Копія свідоцтва про 

народження дитини 

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача 

рішення 

виконкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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4. Довідка про заробітну 

плату доходи орендаря 

5.  Акт обстеження жит-

лово – побутових умов 

квартири 

6.  Довідка про склад 

сім’ї за адресою закріп-

леного житла 

 
Інформаційна   картка послуги № 6  

 

Назва  послуги: Надання згоди на укладання договорів відчуження 

                               майна, право власності чи користування на яке  

                               мають діти 

                                

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,   

e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про внесення змін 

до Сімейного та Цивільного кодексів України», «Про основи соціального захисту грома-

дян і безпритульних дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 

року №866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дити-

ни» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява кожного з бать-

ків. 

2. Копія паспорта, дові-

дка про присвоєння іде-

нтифікаційного номера. 

3. Документ, що підтве-

рджує право власності 

(користування) дитини 

на відчужуване майно. 

4, Витяг з реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно. виданий відпові-

дно до законодавства. 

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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5. Копія свідоцтва про 

народження дитини 

6. Довідка з місця про-

живання про склад сім’ї 

та реєстрацію або витяг 

з домової книги. 

7. Копія рішення викон-

кому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки над дитиною ( для 

опікунів (піклувальни-

ків). 

8.  Копія рішення вико-

нкому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки над майном дити-

ни (для опікунів, піклу-

вальників). 

9.  Копія свідоцтва про 

укладання або розірван-

ня шлюбу між батьками 

(у разі наявності).  

8.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 7  

 

Назва  послуги: Надання згоди на укладання договору дарування житла, право вла-

сності чи право користування яким мають діти 

 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,   

e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про внесення змін 

до Сімейного та Цивільного кодексів України», «Про основи соціального захисту бездо-

мних громадян і безпритульних дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 ве-

ресня 2008 року №866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» 
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Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява кожного з бать-

ків 

2.  Копія паспорта, дові-

дка про присвоєння іде-

нтифікаційного номера 

3.  Документ, що підтве-

рджує право власності 

(користування) дитини 

на відчужуване майно 

4.  Витяг з реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, виданий відпові-

дно до законодавства  

5. Копія свідоцтва про 

народження дитини 

6.  Довідка з місця про-

живання, про склад сім’ї 

та реєстрацію або витяг 

з домової книги 

7. Копія рішення викон-

кому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки над дитиною (для 

опікунів (піклувальників 

) 

9. 8. Копія свідоцтва про 

укладання або розірван-

ня шлюбу між батьками 

дитини  ( у разі наявнос-

ті)  

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому ра-

йонної у мі-

сті ради 

Особисто  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 8 

 

Назва  послуги: Надання згоди на розподіл часток у спільній сумісній власності на 

житло, право власності чи право користування яким мають діти 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.  90-67-75,  електронна пошта:  dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 
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Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про внесення змін 

до Сімейного та Цивільного кодексів України», «Про основи соціального захисту бездо-

мних громадян і безпритульних дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 ве-

ресня 2008 року №866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява кожного з ба-

тьків 

2. Копія паспорта, до-

відка про присвоєння 

ідентифікаційного но-

мера 

3.  Документ, що підт-

верджує право власно-

сті (користування) ди-

тини на відчужуване 

майно 

4.  Витяг з реєстру 

прав власності на не-

рухоме  майно, вида-

ний відповідно до за-

конодавства 

5.  Копія свідоцтва про 

народження дитини 

6.  Довідка з місця 

проживання, про склад 

сім’ї та реєстрацію або 

витяг з домової книги 

7.  Копія рішення ви-

конкому районної у 

місті ради про встано-

влення опіки над ди-

тиною ( для опікунів, 

піклувальників) 

8. Копія рішення ви-

конкому районної у 

місті ради про встано-

влення опіки над май-

ном дитини (для опі-

кунів, піклувальників) 

10. 9. Копія свідоцтва про 

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому ра-

йонної у мі-

сті ради 

Особисто  
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укладання або розір-

вання шлюбу між ба-

тьками ( у разі наявно-

сті.  

 

 
Інформаційна   картка послуги № 9 

 

Назва  послуги: Надання згоди на приватизацію житла дітьми – сиротами 

                               та дітьми, позбавленими батьківського піклування 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.  90-67-75,  електронна пошта:  dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про внесення змін 

до Сімейного та Цивільного кодексів України», « Про основи соціального захисту бездо-

мних громадян і безпритульних дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 ве-

ресня 2008 року №866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини» 

 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява 

2. Копія рішення викон-

кому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки або піклування; 

копія ордеру на кварти-

ру 

3.  Свідоцтво про наро-

дження дитини; 

4. Довідка з місця про-

живання дитини.  

 

Безоплатно 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 10 

 

Назва  послуги: Надання згоди на правочин стосовно відчуження акцій,  

                              які перебувають у власності  дітей 

          

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.  90-67-75,  електронна пошта:  dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Цивільний кодекс України, Закони України «Про внесення змін 

до Сімейного та Цивільного кодексів України», «Про основи соціального захисту бездо-

мних громадян і безпритульних дітей», Постанова Кабінету Міністрів України від 24 ве-

ресня 2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із за-

хистом прав дитини» 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява кожного з бать-

ків 

2.  Копія паспорта  

3. Довідка про присво-

єння ідентифікаційного 

номера  

4.  Документ, що підт-

верджує право власності 

(користування) дитини 

на відчужуване майно 

5.  Витяг з реєстру прав 

власності на нерухоме 

майно, 

виданий відповідно до 

законодавства 

6.  Копія свідоцтва про 

народження дитини 

7.  Довідка з місця про-

живання, про склад сім’ї 

та реєстрацію, або витяг 

з домової книги 

8.  Копія рішення вико-

нкому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки над дитиною (для 

Безоплатно 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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опікунів, піклувальни-

ків) 

9.  Копія рішення вико-

нкому районної у місті 

ради про встановлення 

опіки над майном дити-

ни (для опікунів, піклу-

вальників); 

10.  Копія свідоцтва про 

укладання або розірван-

ня шлюбу між батьками 

дитини ( у разі наявнос-

ті) 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 11 

 

Назва  послуги: Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та 

                              спілкуванні з дитиною 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,   електронна пошта:  dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги: Сі-

мейний кодекс України, Постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№866 «Питання діяльності опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява одного з батьків 

2.  Довідка з місця ре-

єстрації 

3.  Копія свідоцтва про 

укладення або розірван-

ня шлюбу 

4.  Копія свідоцтва про 

народження дитини 

5.  Характеристика з мі-

сця роботи та прожи-

вання батьків дитини 

Безоплатно 

 

 

30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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6.  Акт обстеження жит-

лово – побутових умов 

проживання батьків ( у 

разі потреби)  

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 12.1  

 

Назва  послуги: Видача ордерів на квартири державного житлового фонду  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

                               

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  

-    Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної Ради 

УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

- Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР 

та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1.  Заява громадянина 

2. Копії: 

-  паспорт  громадяни-

на України 

- свідоцтво про наро-

дження дитини (при 

необхідності) 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Ордер на жи-

ле приміщен-

ня 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 12.2  

 

Назва  послуги: Видача ордерів при здійсненні обміну квартир державного житло-

вого фонду 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  
-    Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної Ради 

УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

- Постанова Ради міністрів Української РР від 31.01.1986 № 31 “Про затвердження 

Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР” 

  

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Заява громадян на 

обмін. 

2. Копії ордерів на 

жилі приміщення. 

3. Довідки з місць 

проживання. 

4. Письмова згода на 

обмін інших повнолі-

тніх наймачів житло-

вого приміщення. 

5. Письмова згода 

осіб, що мешкають у 

суміжному житлово-

му приміщенні (при 

обміні неізольованого 

жилого приміщення). 

 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Ордер на  

жиле примі-

щення 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 12.3  

 

Назва  послуги: Видача ордерів на службове жиле приміщення   

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  
-    Закон України “Про місцеве самоврядування в Україні”; 

- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної Ради 

УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

 - Постанова Ради Міністрів Української РСР від 04.02.1988 № 37 “Про службові 

житлові приміщення” 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

1  Заява громадянина 

2. Оригінали: 

- письмове зо-

бов’язання про звіль-

нення займаного жило-

го приміщення в буди-

нку державного або 

громадського житлово-

го фонду; 

- лист-погодження за-

ступника міського го-

лови відповідно до ро-

зподілу обов’язків з ві-

дповідним погоджен-

ням  управління благо-

устрою та житлової по-

літики виконкому 

міськради; 

- довідка з місця про-

живання про склад 

сім’ї та реєстрацію; 

- акт обстеження жит-

лово-побутових умов; 

- витяг з протоколу 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Ордер на 

службове 

жиле примі-

щення 

Особисто  
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спільного засідання 

адміністрації та проф-

спілки підприємства; 

- письмова згода членів 

сім’ї заявника на про-

живання в службовому 

жилому приміщенні; 

- інформація державно-

го реєстратора речових 

прав на нерухоме май-

но реєстраційної служ-

би Криворізького місь-

кого управління юсти-

ції про наяв-

ність/відсутність зареє-

строваної нерухомості 

3. Копії: 

- трудової книги, пос-

відченої відділом кад-

рів підприємства; 

-  паспорт  громадяни-

на України 

- свідоцтво про наро-

дження дитини (при 

необхідності) 

 
Інформаційна   картка послуги № 12.4  

 

 

Назва  послуги: Видача ордерів на житлову площу у гуртожитку 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел.  90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  
- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної 

Ради УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

- Примірне положення про гуртожитки, затверджене Постановою Ради Мініст-

рів УРСР від 03.06.1986 №208;  

- Положення про гуртожиток для проживання сімей, затверджене рішенням 

виконкому Криворізької міської ради від 11.06.2008     № 450 
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Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Заява. 

2. Клопотання підпри-

ємства, організації, 

установи щодо посе-

лення громадянина в 

гуртожиток. 

3. Довідка з місця 

проживання про склад 

сім’ї та реєстрацію (за 

необхідністю). 

4. Довідка з місця ро-

боти (за необхідністю) 

5. Копії: 

- пільгові або медичні 

документи (при наяв-

ності пільг); 

-  паспорт  громадяни-

на України; 

- свідоцтво про наро-

дження дитини (за не-

обхідністю) 

 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Ордер на  

жилу площу 

в гуртожитку 

Особисто  

 
Інформаційна   картка послуги № 13  

 

Назва  послуги: Бронювання квартир державного житлового фонду та видача охоронних 

свідоцтв (броні) 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  
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- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної Ради 

УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

 - Правила бронювання жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постано-

вою Ради Міністрів УРСР від 09.09.1985 № 432 

 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або бе-

зоплатність пос-

луги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1  Заява громадяни-

на 

2. Оригінали: 

- довідка з місця 

проживання та ре-

єстрації; 

- попереднє охорон-

не свідоцтво (у разі 

подовження броні) 

3. Копії: 

- ордер на квартиру 

- трудовий договір 

-  паспорт  громадя-

нина України 

- свідоцтво про на-

родження дитини 

(при необхідності) 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  за-

яви 

Охоронне 

свідоцтво 

(броня) 

Особисто  

 
Інформаційна   картка послуги № 14  

 

Назва  послуги: Постановка на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  
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- Житловий Кодекс Української РСР, затвердженого Постановою Верховної Ради 

УРСР від 30.06.1983 № 5465-Х; 

- Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР 

та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Заява. 

2. Довідка про склад 

сім’ї та реєстрацію 

(на відповідному 

бланку, заповню-

ється працівника-

ми КЖП за місцем 

реєстрації). 

3. Копії право- уста-

новчих документів 

на займане жиле 

приміщення, копія 

технічного паспор-

ту. 

4. Акт обстеження 

житлових умов (на 

відповідному бла-

нку, заповнюється 

комісією за місцем 

роботи заявника 

або житлово-

побутовою комісі-

єю виконкому рай-

ради) 

5. Копії пільгових 

або медичних до-

кументів (при ная-

вності пільг). 

6. Довідка з місця ро-

боти, довідка про 

знаходження на 

квартирному облі-

ку за місцем робо-

ти.  

7. Копії паспортів 

громадян України 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Зарахування 

на квартир-

ний облік за 

місцем меш-

кання 

Особисто  
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або свідоцтв про 

народження всіх 

членів сім’ї. 

8. Копії ідентифіка-

ційних кодів всіх 

членів сім’ї. 

 

 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 15  

 

Назва  послуги: Видача довідки про перебування на квартирному обліку у виконкомах 

районних у місті рад  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  

- Правила обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, та надання 

їм жилих приміщень в Українській РСР, затверджені Постановою Ради Міністрів УРСР 

та Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470. 

 

Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1.  Заява громадянина 

2. Копії: 

-  паспорт  громадяни-

на України 

- свідоцтво про наро-

дження дитини (при 

необхідності) 

Безоплатно До 7 робочих 

днів 

Довідка  Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 16  

 

Назва  послуги: Видача дубліката свідоцтва про право власності на нерухоме майно, ви-

дане виконкомом районної у місті ради. 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб.№3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  

- Закон України “Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та їх 

обтяжень“,   

      - Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 “Про обсяг і межі повнова-

жень районних у місті рад та їх виконавчих   органів“ 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання пос-

луги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Заява 

2. Копія  правоустанов-

чих документів на жиле 

приміщення, завірена 

належним чином відді-

лом державних реєстра-

торів речових прав на 

нерухоме майно реєст-

раційної служби Криво-

різького міського управ-

ління юстиції. 

3. Копія оголошення 

опублікованого в засо-

бах масової інформації  

про недійсність викра-

деного, загубленого, 

пошкодженого свідоцтва 

про право власності. 

4. Матеріали технічної 

інвентаризації 

Безоплатно 30 календар-

них днів з дня 

одержання  

заяви 

Дублікат 

свідоцтва 

про право 

власності 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги №   16.1 

 

Назва  послуги:  Видача дубліката свідоцтва на право власності на індивідуальні   

                              чи житлові будинки, гаражі, господарські будівлі  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

 послуги:  Закон України “Про державну реєстрацію речових прав  на нерухоме майно та 

їх обтяжень“,  рішенням Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 “Про обсяг і 

межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих   органів“  

 

Перелік докумен-

тів, необхідних 

для отримання  

послуги 

Платність 

або без оплат 

ність  послу-

ги 

Строк надання 

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату) 

1. Копія  право 

установчих доку-

ментів на об’єкт, 

завірена належ-

ним чином відді-

лом державних 

реєстраторів ре-

чових прав на не-

рухоме майно ре-

єстраційної служ-

би Криворізького 

міського управ-

ління юстиції. 

2. Копія оголо-

шення опубліко-

ваного в засобах 

масової інформа-

ції  про недійс-

ність викрадено-

го, загубленого, 

пошкодженого 

свідоцтва про 

право власності. 

11. 3. Матеріали 

технічної інвен-

таризації. 

Безоплатно 30 робочих днів Видача рішення 

виконкому ра-

йонної у місті ра-

ди 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 17 

 

Назва  послуги:  Погодження зручного режиму роботи об’єктів бізнесу  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання   послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в Україні”,  рішення міської ради від 

22.12.2004 №2498 “Про затвердження Правил додержання тиші в громадських місцях на 

території міста Кривого Рогу”, 30.03.2011 №259 “Про обсяг і межі повноважень район-

них у місті рад та їх виконавчих органів”, рішення виконкому Криворізької міської ради 

від 14.03.2012 №79 “Про порядок встановлення режимів роботи об’єктів бізнесу” 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або без-

оплатність послуги 

Строк 

надання по-

слуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява замовника 

або уповноваженої 

за дорученням особи 

з додаванням копії 

доручення, посвід-

ченого нотаріально. 

12. 2. Копія документа 

про право власності 

на об’єкт або дого-

вору оренди примі-

щення. 

13. 3. Копія правоуста-

новчих документів 

на користування зе-

мельною ділянкою 

під об’єктом.  

14. 4. Заява зі згодою на 

обробку персональ-

них даних.  

Безоплатно 30 робочих 

днів 

Видача рі-

шення ви-

конкому 

районної у 

місті ради 

Особисто  
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Інформаційна   картка послуги № 18 

 

Назва  послуги:  Погодження оренди об’єктів комунальної власності міста, розта-

шованих на території району.  

  

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:   
- рішення Криворізької міської  ради (УІІ сесія УІ скликання)  від 30.03.2011 року № 

259  «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" 

(розділ ІІІ «У галузі управління комунальною власністю», п.9); 

- рішення Криворізької міської ради (ХУ сесія УІ скликання) від 23.11.2011 року № 

726 "Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів ко-

мунальної власності міста (зі змінами від 24.07.2013 № 2109). 

 

. 

Перелік документів, необ-

хідних для отримання послу-

ги 

Розмір пла-

ти 

Загальна 

кількість 

днів  на-

дання 

послуги  

Результат Способи 

отримання  

результату 

15. 1.Заява суб’єкта господарю-

вання або фізичної особи 

(громадянина) на погоджен-

ня оренди  об’єкта комуна-

льної власності міста, розта-

шованого на території райо-

ну.  

 

Безоплатно 2 робочі 

дні  

Заява, погоджена 

головою район-

ної у місті ради, 

або лист викон-

кому районної у 

місті ради з об-

грунтуванням ві-

дмови в оренді.  

Через сек-

тор «Служ-

ба надання 

послуг в 

режимі 

«єдиного 

вікна» за-

гального 

відділу ви-

конкому 

районної у 

місті ради 
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Інформаційна   картка послуги № 19 

 

 

Назва  послуги:  Погодження разової оренди приміщень об’єктів комунальної влас-

ності міста, розташованих на території району. (термін дії до 1 місяця)  

  

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:   
- рішення Криворізької міської  ради (УІІ сесія УІ скликання)  від 30.03.2011 року № 

259  «Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів" 

(розділ ІІІ «У галузі управління комунальною власністю», п.9); 

- рішення Криворізької міської ради (ХУ сесія УІ скликання) від 23.11.2011 року № 

726 "Про затвердження Положення про порядок оформлення оренди об’єктів ко-

мунальної власності міста" 

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги 

Розмір плати Загальна 

кількість 

днів  на-

дання по-

слуги  

Результат Способи 

отримання  

результату 

16. 1.Заява суб’єкта господарюван-

ня на погодження разової орен-

ди  приміщень об’єктів комуна-

льної власності міста, розташо-

ваних на території району (тер-

міном дії до 1 місця).  

 

Безоплатно 1 робочий 

день  

Заява, пого-

джена голо-

вою район-

ної у місті 

ради  

Через сек-

тор по на-

данню пос-

луг в режи-

мі «єдиного 

вікна» зага-

льного від-

ділу викон-

кому район-

ної у місті 

ради 
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Інформаційна   картка  послуги № 20 

Назва  послуги: Видача ордерів суб’єктам господарювання, фізичним особам на  

виконання ремонтних робіт на інженерних мережах та земляних робіт.   

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 “Про обсяг і межі по-

вноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів” зі змінами.   

 

Перелік документів, необхідних 

для отримання послуги 

Платність 

або безопла-

тність послу-

ги 

Строк 

надання 

послуги   

Результат 

послуги   

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (результа-

ту) 

17. 1.Заява фізичної особи або 

суб’єкта господарювання. 

2.Схема проведення необхідних 

ремонтних робіт  

3. Графік проведення земляних 

робіт 

Безоплатно до 5 днів Видача ор-

дера 

Особисто  

 

 

Інформаційна   картка послуги №  21 

 

Назва  послуги: Видача акта про результати обстеження та можливості  

                              переведення житлового приміщення у нежитлове під  

                              певний об’єкт бізнесу.  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  Житловий кодекс Української РСР, рішення Криворізької міської ради від 

30.03.2011 №259 “Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих 

органів”, зі змінами, 27.01.2010 №3692 “Про затвердження Правил утримання житлового 

фонду в м. Кривому Розі”, 28.08.2013 №2161 “Про порядок переведення житлових буди-

нків і приміщень (квартир) у нежитлові в м. Кривому Розі” 

 

. 
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Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк надан-

ня послуги   

Результат по-

слуги   

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді 

(результату) 

18. 1. Заява власника 

житла або уповно-

важеної за доручен-

ням особи з дода-

ванням копії дору-

чення, завіреного 

нотаріально; 

2.Нотаріально за-

свідчена копія до-

кумента, що підтве-

рджує право влас-

ності на житлове 

приміщення; 

3.Довідки підпри-

ємств-надавачів жи-

тлово-комунальних 

послуг, які надають 

мешканцям міста 

послуги з постачан-

ня води, газу, теп-

лової та електрич-

ної енергії, утри-

мання житлових 

будинків та прибу-

динкових територій: 

3.1. про відсутність 

заборгованості 

оплати цих послуг 

по квартирі, щодо 

якої вирішується 

питання переведен-

ня в нежитловий 

фонд;  

3.2.про те, що жит-

лове приміщення є 

вільним фактично 

та юридично; 

3.3.про забезпез-

печення сім’ї влас-

ника іншим жит-

лом, що відповідає 

санітарним нормам, 

Безоплатно 7 днів 

 

У разі відмови 

5 днів 

Видача, акта 

 

Видача акта 

Особисто  

 

Особисто 
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для постійного 

проживання; 

4. Інструментальне 

обстеження конс-

труктивних елемен-

тів квартири, яка 

пропонується до 

переведення, та 

квартир, розташо-

ваних поруч і вище 

майбутнього нежи-

тлового приміщен-

ня, з урахуванням 

стану існуючих ін-

женерних мереж, 

обстеження та оцін-

ки технічного стану 

будівельних конс-

трукцій (поперере-

дньо погоджені з 

управлінням благо-

устрою та житлової 

політики виконкому 

міської ради); 

5. Письмову згоду 

власників та спів-

власників привати-

зованих квартир 

під’їзду житлового 

будинку й суміжних 

житлових квартир 

на реконструкцію 

приміщення для по-

дальшого викорис-

тання за певним 

призначенням, да-

товану не пізніше 

як три місяці до те-

рміну подачі доку-

ментів, з додаван-

ням завірених упра-

вителем житловими 

будинками та при-

будинковими тери-

торіями ксерокопій 

планів усіх поверхів 

будинку (для ЖБК 
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та ОСББ – виписку 

з протоколу загаль-

них зборів);   

 
Інформаційна   картка послуги № 22 

 

Назва  послуги: Видача акта про результати обстеження та  визначення можливості 

переведення нежитлового приміщення певного об’єкта бізнесу в житлове.   

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  Житловий кодекс Української РСР, рішення Криворізької міської ради від 

30.03.2011 №259 “Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих 

органів”, зі змінами, 27.01.2010 №3692 “Про затвердження Правил утримання житлового 

фонду в м. Кривому Розі”, 28.08.2013 №2161 “Про порядок переведення житлових буди-

нків і приміщень (квартир) у нежитлові в м. Кривому Розі” 

 

Перелік документів, необ-

хідних для отримання по-

слуги 

Платність 

або безопла-

тність послу-

ги 

Строк на-

дання пос-

луги   

Результат 

послуги   

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді 

(результату) 

19. 1. Заява власника житла 

або уповноваженої за до-

рученням особи з дода-

ванням копії доручення, 

завіреного нотаріально; 

2.Нотаріально засвідчена 

копія документа, що підт-

верджує право власності 

на нежитлове приміщення; 

3.Довідки підприємств-

надавачів житлово-

комунальних послуг, які 

надають мешканцям міста 

послуги з постачання во-

ди, газу, теплової та елек-

тричної енергії, утримання 

житлових будинків та 

прибудинкових територій: 

3.1. про відсутність забор-

гованості оплати цих пос-

Безоплатно 7 днів 

 

У разі від-

мови 

5 днів 

Видача, 

акта 

 

Видача ак-

та 

Особисто  

 

Особисто 
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луг по приміщенню, щодо 

якого вирішується питан-

ня переведення в житло-

вий фонд;  

3.2.про те, що нежитлове 

приміщення є вільним фа-

ктично та юридично; 

4. Інструментальне обсте-

ження конструктивних 

елементів нежитлового 

приміщення, яке пропону-

ється до переведення, з 

урахуванням стану існую-

чих інженерних мереж, 

обстеження та оцінки тех-

нічного стану будівельних 

конструкцій (попередньо 

погоджені з управлінням 

благоустрою та житлової 

політики виконкому місь-

кої ради); 

 
Інформаційна   картка послуги № 23 

 

Назва  послуги: Погодження зміни цільового призначення об’єктів,  

                              переведених з житлового фонду в нежитловий.  

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:  Рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 №259 “Про обсяг і межі пов-

новажень районних у місті рад та їх виконавчих органів”, зі змінами, 28.08.2013 №2161 

“Про порядок переведення житлових будинків і приміщень (квартир) у нежитлові в   м. 

Кривому Розі” 

.Перелік документів, необхід-

них для отримання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання 

послуги   

Результат 

послуги   

Можливі 

способи 

отримання  

відповіді (ре-

зультату) 

20. 1. Заява власника приміщення 

із зазначенням функціональ-

ного призначення приміщення 

Безоплатно 5 днів 

 

 

Видача лис-

та-

погодження 

Особисто  
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або уповноваженої за дору-

ченням особи з додаванням 

копії доручення, завіреного 

нотаріально; 

2.Нотаріально засвідчені копія 

документа, що підтверджує 

право власності на  приміщен-

ня та витягу про реєстрацію 

права власності на нерухоме 

майно; 

3.Довідки підприємств-

надавачів житлово-

комунальних послуг, які на-

дають мешканцям міста пос-

луги з постачання води, газу, 

теплової та електричної енер-

гії, утримання житлових буди-

нків та прибудинкових тери-

торій про відсутність заборго-

ваності з оплати цих послуг по 

приміщенню, щодо якого ви-

рішується питання зміни фун-

кціонального  призначення; 

4. У разі здійснення реконст-

рукції нежитлового примі-

щення -  інструментальне об-

стеження конструктивних 

елементів нежитлового при-

міщення та квартир, розташо-

ваних поруч і вище  нежитло-

вого приміщення, з урахуван-

ням стану існуючих інженер-

них мереж, обстеження та оці-

нки технічного стану будіве-

льних конструкцій (поперере-

дньо погоджений з управлін-

ням благоустрою та житлової 

політики виконкому міської 

ради); 

5.Якщо реконструкція не здій-

снюється – технічний висно-

вок щодо можливості викори-

стання нежитлового примі-

щення під певний об’єкт біз-

несу, виконаний суб’єктом го-

сподарювання, який має доку-

менти, що надають право на 

  

Видача акта 

уразі відмо-

ви 

 

Особисто 



 
 

41 

виконання робіт з проектуван-

ня; 

6. Письмову згоду власників 

та співвласників приватизова-

них квартир під’їзду житлово-

го будинку й суміжних житло-

вих квартир на реконструкцію 

приміщення для подальшого 

використання за певним приз-

наченням, датовану не пізніше 

як три місяці до терміну пода-

чі документів, з додаванням 

завірених управителем житло-

вими будинками та при- буди-

нковими територіями ксеро-

копій планів усіх поверхів бу-

динку (для ЖБК та ОСББ – 

виписку з протоколу загаль-

них зборів). 

 
Інформаційна   картка послуги № 24 

 

Назва  послуги:  Погодження зміни цільового призначення об’єктів, що перебува-

ють на контролі після приватизації. 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел.90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua).  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання 

послуги:   
- рішення Криворізької міської ради від 26.06.2013 року № 2037 "Про затвердження 

Порядку приватизації об’єктів комунальної власності міста та незавершеного буді-

вництва» (п. 23.2.5). 

 

Перелік документів, необхід-

них для отримання  

Розмір 

плати 

Загальна 

кількість 

днів  на-

дання по-

слуги  

Результат Способи 

отримання  

результату 

21. 1.Заява суб’єкта господарю-

вання або фізичної особи (гро-

мадянина) на погодження змі-

ни цільового призначення 

Безоплатно 3 робочі 

дні  

Лист викон-

кому район-

ної у місті ра-

ди про узго-

Особисто 
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об’єкта, що перебуває на конт-

ролі після приватизації. 

2. Копія договору купівлі – 

продажу об’єкта. 

дження або 

відмову у 

зміні цільово-

го призначен-

ня об’єкта. 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 25  

 

Назва  послуги:  Надання дозволу релігійним організаціям на проведення публічних 

богослужінь поза межами культових споруд 

 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75, електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок та умови надання послуги: Закон Укра-

їни «Про місцеве самоврядування в Україні», Закон України «Про свободу совісті та ре-

лігійні організації», рішення Криворізької міської ради від 30.03.2011 № 259 «Про обсяг і 

межі повноважень районних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами, рішення 

міської ради від 23.11.2011 № 726 «Про затвердження Положення про порядок оформ-

лення оренди об’єктів комунальної власності міста» 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

1. Заява, в якій зазнача-

ється точна дата та час 

проведення заходу, прі-

звище, ім’я та по батькові 

відповідального за прове-

дення, його домашня ад-

реса та контактні телефо-

ни; відомості про участь 

громадян іноземної дер-

жави у заході (у разі їх 

участі, копія дозвільних 

документів, виданих 

Дніпропетровською обла-

сною державною адмініс-

трацією чи іншим вищим 

державним органом); 

Безоплатно 30 днів Рішення ви-

конкому ра-

йонної у мі-

сті ради 

Особисто 
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2.Розпорядження голови 

Дніпропетровської облас-

ної державної адміністра-

ції про реєстрацію стату-

ту релігійної громади; 

3. У разі оренди примі-

щення – погодження ба-

лансо-утримувача примі-

щення 

 
Інформаційна   картка послуги № 26  

 

Назва  послуги:  Оформлення та видача посвідчення батьків і дитини з бага-

тодітної сім’ї 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги:  За-

кон України «Про охорону дитинства», Постанови Кабінету Міністрів України від 

02.03.2010 № 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї», 18.04.2012 №319 «Про внесення змін до Постанови Кабінету Мініст-

рів України від 02.03.2010 № 209», наказ Міністерства України у справах сім’ї, молоді та 

спорту від 29.06.2010 № 1947 «Про затвердження Інструкції про порядок видачі посвід-

чень батьків та дитини з багатодітної сім’ї». 

 

Перелік документів, не-

обхідних для отримання 

послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отриман-

ня  відповіді 

(результату) 

22. Заява батька або 

матері про видачу пос-

відчень; 

2. Копія свідоцтв про 

народження дітей; 

3. Копії сторінок паспо-

рта батька та матері з 

відомостями про прі-

звище, ім’я, по батькові, 

дату його видачі і місце 

реєстрації; 

4. Копія свідоцтва про 

Безоплатно 5 робочих 

днів 

Видача пос-

відчення 

Особисто  
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шлюб (крім батька або 

матері, які виховують 

дітей самостійно); 

5. Довідка про склад 

сім’ї (форма № 3); 

6.Фотокартки (батьків та 

дітей) розміром 30х40 

міліметрів; 

7. Довідка із загальноос-

вітнього, професійно-

технічного, вищого на-

вчального закладу (для 

осіб від 18 до 23 років у 

разі, коли вони навча-

ються за денною фор-

мою навчання);   

8. Довідки структурного 

підрозділу про те, що за 

місцем реєстрації батька 

або матері посвідчення 

не видавалося (у разі ре-

єстрації батьків за різ-

ною адресою) 

 

 
Інформаційна   картка послуги № 27  

 

Назва  послуги:  Видача дублікатів посвідчень батьків та дитини з багатодіт-

ної сім’ї 

 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. №3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,  e-mail:   

www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання    послуги:  За-

кон України «Про охорону дитинства», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей», Постанови Кабінету Мініст-

рів України від 02.03.2010  

№ 209 «Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї», 02.06.2010 № 395 «Питання виготовлення і видачі посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї». 
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Перелік документів, 

необхідних для отри-

мання послуги 

Платність або бе-

зоплатність пос-

луги 

Строк 

надання 

послуги 

Результат  

послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (результа-

ту) 

23. 1.Заява батька 

або матері про видачу 

посвідчень; 

2. Копія свідоцтв про 

народження дітей; 

3.Копії сторінок пас-

порта батька та матері 

з відомостями про 

прізвище, ім’я, по ба-

тькові, дату його ви-

дачі і місце реєстра-

ції; 

4. Копія свідоцтва про 

шлюб (крім батька 

або матері, які вихо-

вують дітей самостій-

но); 

5. Довідка про склад 

сім’ї (форма № 3); 

6.Фотокартки (батьків 

та дітей) розміром 

30х40 міліметрів; 

7. Довідка із загаль-

ноосвітнього, профе-

сійно-технічного, ви-

щого навчального за-

кладу (для осіб від 18 

до 23 років у разі, ко-

ли вони навчаються 

за денною формою 

навчання);   

8. Довідки структур-

ного підрозділу про 

те, що за місцем ре-

єстрації батька або 

матері посвідчення не 

видавалося (у разі ре-

єстрації батьків за рі-

зною адресою) 

9.Копія оголошення 

опублікованого в за-

собах масової інфор-

Безоплатно 5 робочих 

днів 

Видача дуб-

лікату посві-

дчення 

Особисто  
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мації про недійсність 

викраденого, загубле-

ного, пошкодженого 

посвідчення багатоді-

тної сім’ї (батьків, ді-

тей)   

 

 
Інформаційна   картка  послуги № 28 

 

Назва  послуги:  Видача довідки про наявність у фізичної особи земельних ділянок 

 

Послугу надає:  Виконком Дзержинської районної у місті ради (м. Кривий Ріг, пр. Миру, 

42, каб. № 3, тел. 90-67-75,  електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua,   

e-mail:   www.dzr.dp.ua)  

 

Режим роботи:  у робочі дні з 08.30 до 12.30  та  з  13.00 до 17.00 

 

Акти законодавства, що регулюють порядок    та    умови     надання     послуги:  За-

кон України „Про місцеве самоврядування в  Україні”, наказ Державної податкової адмі-

ністрації України від 21.12.2010  № 975 “Про затвердження Порядку видачі довідки про 

право фізичної особи на отримання доходу від податкового агента без утримання подат-

ку та її форми”. 

 

Перелік документів, 

необхідних для 

отримання послуги 

Платність або 

безоплатність 

послуги 

Строк  

надання  

послуги 

Результат  

 послуги 

Можливі спо-

соби отри-

мання  відпо-

віді (резуль-

тату 

1. Заява суб’єкта гос-

подарювання. 

2. Копія право-

установчих докумен-

тів на земельну діля-

нку. 

3. Копія ідентифіка-

ційного номеру заяв-

ника (власника сіль-

ськогосподарської 

продукції) 

Безоплатно 10  днів Видача довідки 

про право фізи-

чної особи на 

отримання до-

ходу від подат-

кового агента 

без утримання 

податку  

Особисто  
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                     Заступнику голови  районної 

                      у місті ради з питань діяльності    

                                виконавчих органів ради 

            

                                                           

                   __________________________ 

                                                                               (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                        __________________________ 
                        юридична особа – повна назва ) 

1                        __________________________ 
                                        ( поштова адреса) 

       

                             _________________________________ 

                             ( телефон ) 

        

З А Я В А 

 

Прошу видати дозвіл  на видалення зелених насаджень,  які розташовані    за адресою:  

__________________________    у зв’язку  з   _____________________________________ 

 

До заяви надаю: 

1.Схема розміщення зелених насаджень, що підлягають видаленню. 

2.Копія документа, який підтверджує право на користування земельною ділянкою. 

               

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :               35 робочих днів__________ 

 

     Дата виконання      ___________________________________ 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови  районної 

              у місті ради  

                                                                       

                 __________________________ 

                                                                       (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                __________________________ 

    2.1                юридична особа – повна назва ) 

                __________________________ 
                                                 ( поштова адреса) 

                  _________________________________ 

 

                  _________________________________ 

                 (телефон ) 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу присвоїти поштову адресу   об’єкту нерухомого 

майна: (об’єкт  побудовано) ____________________________________________________  

 (вказати     найменування об’єкту)  

розташований  за адресою _____________________________________________________ 
                                                        (вказати адресу, зазначену у договорі оренди  

 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                   земельної ділянки) 

 

 До заяви надаю наступні документи: 

1. Копія свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, вимо-

гам державних стандартів, будівельних норм і правил. 

 2. Копія документа, який підтверджує право користування земельною ділянкою. 

3. Копія технічного паспорта на  об’єкт  нерухомості. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 30 робочих днів 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови  

             Дзержинської  районної 

              у місті ради  

                                                                        __________________________ 

                                                                        (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                 __________________________ 

    2.2.                      юридична особа – повна назва ) 

                               __________________________ 
                                                   (поштова адреса) 

                   _________________________________ 

 

                   _________________________________ 

                          (телефон ) 

        

З А Я В А 

Прошу присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна: приміщенню (у разі  

реконструкції нежилих приміщень,  розташованих у житловому будинку)  та  розташова-

них  

за   адресою: _______________________________________________________________ 

                         (вказати адресу, зазначену у документі, який підтверджує право  

___________________________________________________________________________ 

власності) 

  

До заяви надаю наступні документи: 

1. Копія документа, який підтверджує право власності на об’єкт нерухомості; 

2. Копія свідоцтва про відповідність збудованого об’єкта проектній документації, ви-

могам державних стандартів, будівельних норм і правил. 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, знеособлення, 

знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 30 робочих днів  

 

      Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови  Дзержинської  

районної у місті ради  

            

                                                                             __________________________ 

                                                                             (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                      __________________________ 

    2.3.                              юридична особа – повна назва ) 

                                  __________________________ 
                                                            (поштова адреса) 

                        _________________________________ 

 

                        _________________________________ 

                                 (телефон ) 

        

З А Я В А 

Прошу присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна: приміщенням  

(у разі об’єднання жилих приміщень в одне) та розташованих за адресою: ______________ 

_____________________________________________________________________________  
                                   (вказати адресу, зазначену у правоустановчому  

__________________________________________________________________________________________ 

                                                                документі на жилі приміщення) 

 

 До заяви надаю наступні документи: 

 

1. Копія правоустановчого документа на жилі приміщення; 

2. Копія акта комісії про введення в експлуатацію об’єкта після перепланування, який 

затверджено управлянням благоустрою та житлової політики виконкому міськра-

ди; 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних",склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні да-

ні.  

 

Термін виконання процедури:               30 робочих днів 

                 ( кількість днів ) 

 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови   

             Дзержинської  районної у місті ради  

                                                                        __________________________________ 

                                                                              (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                 __________________________________ 

2.4.                           юридична особа – повна назва ) 

                              __________________________________ 
                                                        ( поштова адреса) 

                    ____________________________________________ 

 

                     ___________________________________________ 

                              (телефон ) 

                                                       

З А Я В А 

Прошу присвоїти поштову адресу  об’єктам нерухомого майна: будівлям та  

спорудам (у разі, якщо будівництво не завершено та   розташовано  за  

адресою) : ___________________________________________________________________ 
(вказати адресу, зазначену у документі,  

_________________________________________________________________________________________ 

який підтверджує право на користування земельною ділянкою) 

 

 До заяви надаю наступні документи: 

1. Копія документа, який підтверджує право на користування земельною ділянкою; 

2. Копія дозволу на виконання будівельних робіт 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад,зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні да-

ні.  

 

Термін виконання процедури:        30 робочих днів 

  

     Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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              Заступнику голови  

                           Дзержинської районної у місті ради  

                                                                         __________________________________ 

                                                                           (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                  __________________________________ 

    2.5.                             юридична особа – повна назва ) 

                               __________________________________ 
                                                      ( поштова адреса) 

                     ____________________________________________ 

 

                     ____________________________________________ 

                               (телефон ) 

        

З А Я В А 

Прошу присвоїти поштову адресу об’єктам нерухомого майна: об’єктам у разі при-

своєння  поштової адреси приміщенням та об’єктам  комунальної власності міста, що  

перебувають в оренді та    розташовані за адресою: _______________________________ 
                                              (вказати адресу, зазначену в договорі 

____________________________________________________________________________ 
оренди нежилого приміщення або об’єкта)  

 

 До заяви надаю наступні документи: 

1. Копія договору оренди нежилого приміщення або об’єкта; 

2. Копія технічного паспорта нежилого приміщення або об’єкта; 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані. 

       

 

Термін виконання процедури: 30 робочих днів 

 

 

          Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

     Дата _________________                         Підпис________________ 
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                           Заступнику голови  

                                                                         Дзержинської районної у місті ради   

                                                                         __________________________________ 

                                                                              (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                                    ________________________________________ 

    2.6                                       юридична особа – повна назва ) 

                                        _________________________________________ 

                                                                           (поштова адреса) 

                                    _________________________________________ 

  

                      ________________________________________ 

                                   (телефон ) 

       

З А Я В А 

 

Прошу присвоїти поштову адресу  об’єктам нерухомого майна: будівлям та спору-

дам (у разі визнання права власності на об’єкт нерухомості за рішенням суду), яке роз-

ташовані  за адресою : ________________________________________________________ 
                                                                           (вказати адресу, зазначену 

_________________________________________________________________________________________ 

                                                                         у рішенні суду) 

 

До заяви надаю наступні документи: 

  

1. Копія рішення суду    

2. Копія технічного  паспорта на об’єкт нерухомості 

   

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 30 робочих  днів 

     

               Дата виконання      ___________________________________ 

 

          Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови   

             Дзержинської районної у місті ради           

                                                                        ___________________________________ 

                                                                           (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                ____________________________________ 

2.7.                                    юридична особа – повна назва ) 

                             ____________________________________ 
                                                          (поштова адреса) 

                  ______________________________________________ 

 

                   ______________________________________________  

                                    (телефон ) 

 

 

                                                                   З А Я В А 

 

Прошу присвоїти поштову адресу об’єкту нерухомого майна: об’єкту  (у разі впо-

рядкування нумерації існуючих капітальних будівель, споруд або  приміщень), який   

розташований  

за адресою: __________________________________________________________________ 
                     (вказати адресу, зазначену у документі, який підтверджує право  

_________________________________________________________________________________________ 

                                    користування або право власності на будівлю або споруду) 

_________________________________________________________________________________________ 

                       (вказати причину, для чого необхідно впорядковувати існуючу поштову адресу) 

  

До заяви надаю наступні документи: 

Копії:  

3. Документ, який підтверджує право користування або право власності на капітальну 

будівлю або споруду    

4. Технічний паспорт на об’єкт   

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 30 робочих днів 

    

       Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________  
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Заступнику голови   

              Дзержинської районної у місті ради 

               ____________________________________                                                                                                 

                (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                    ____________________________________ 

    2.8.                                юридична особа – повна назва ) 

                                 ____________________________________ 
                                                            ( поштова адреса) 

                       ______________________________________________ 

 

                       ______________________________________________ 

                                     (телефон ) 

        

З А Я В А 

 

Прошу присвоїти поштову адресу  будівлям і спорудам (),  розташованих за  

адресою: ___________________________________________________________________ 
                                       (вказати адресу, зазначену в документі, 

________________________________________________________________________________________ 

                                       що підтверджує право користування земельною ділянкою) 

 

До заяви надаю наступні документи: 

1. Копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи   (за    наявності), рішен-

ня районної у місті ради (міської) ради про реєстрацію, статуту юридичної особи, за-

вірену належним чином; 

 

2. Схема    розташування    гаражно-будівельного   кооперативу чи садівничого товари-

ства або план зовнішніх земельних меж або ситуаційну схему; 

 

3. Документ,   що   підтверджує   право   користування   земельною     ділянкою (рі-

шення районної (міської) ради про виділення земельної ділянки під розташування 

гаражного кооперативу або садівничого товариства). 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 30 робочих днів 

  

Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Заступнику голови  

                    Дзержинської районної у місті ради  

                                                                               _________________________________ 

                                                                                (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                        ___________________________________ 

    2.9.                                                    юридична особа – повна назва ) 

                                     ___________________________________ 
                                                              (поштова адреса) 

                            _____________________________________________ 

 

                            _____________________________________________ 

                                  (телефон ) 

                                                                

З А Я В А 

 

Прошу присвоїти поштову адресу об’єктам  нерухомого майна,  що утворилися   

в результаті поділу, або  виділу  частки   з нерухомого майна,  розташованим за  

адресою:   ___________________________________________________________________ 
                                         (вказати адресу, зазначену у правоустановчому  

________________________________________________________________________________________ 

                                                                 документі на домоволодіння) 
 

 До заяви надаю наступні документи: 

Копії:  

1. Правоустановчий документ на домоволодіння  

2. Технічний паспорт на домоволодіння 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

  

Термін виконання процедури: 30 робочих днів 
    

 

     Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                                                                                      Голові  Дзержинської 

                                                                                      районної у місті ради 

 

 

           _________________________ 

(П.І.Б.) 

3                                                                                    __________________________ 

 

          ____________________________ 

   (повна адреса, контак. телефон) 

 

 

З А Я В А 

Прошу Вас зберегти  право  користування житлом за дитиною - сиротою                          

або  дитиною, позбавленою  батьківського   піклування 

 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1. Заява (або подання служби у справах дітей); 

2. Копія рішення виконкому районної у місті ради про влаштування дитини; 

3. Свідоцтво про народження дитини; 

4. Відомості про батьків; 

5. Довідка з місця реєстрації дитини – сироти та дитини,  

6. Позбавленої батьківського піклування; 

7. Акт обстеження житлово - побутових умов; 

         8. Довідка з місця перебування дитини 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 

 

 



 
 

58 

 
                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

 

            _________________________ 

 (П.І.Б.) 

4                                                                                    __________________________ 

 

           ____________________________ 

(повна адреса, телефон) 

 

 

З А Я В А 

 

Прошу установити  опіку  над майном дитини – сироти чи  дитини, позбавленої батьків-

ського піклування 

___________________________________________________________________________ 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1. Заява ( або подання служби у справах дітей) 

2. Копія рішення виконкому районної у місті ради про влаштування дитини 

3. Свідоцтво про народження дитини 

4. Довідка з місця реєстрації дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського пік-

лування 

5.Акт обстеження житлово – побутових умов потенційного опікуна над майном 

6. Опис майна, над яким встановлюється опіка 

7. Документи, які підтверджують право власності дитини на майно; 

8.  Заява опікуна, піклувальника про відмову бути опікуном над майном  

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст про мету збору та осіб, яким передаються персональні да-

ні.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

 

            _________________________ 

(П.І.Б.) 

5                                                                                    __________________________ 

 

            ____________________________ 

(повна адреса, телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу погодити  тимчасове заселення житла, що  зберігається за дітьми - сиротами та 

дітьми, позбавленими    батьківського піклування, на умовах оренди    

 

 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1.Заява орендаря та опікуна над майном дитини 

2.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про влаштування дитини 

3. Копія свідоцтва про народження дитини 

4. Довідка про заробітну плату доходи орендаря 

5. Акт обстеження житлово – побутових умов квартири 

6. Довідка про склад сім’ї за адресою закріпленого житла 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

            _________________________ 

(П.І.Б.) 

6                                                                                    __________________________ 

 

           ____________________________ 

(повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу  надання згоду на укладання договору відчуження   майна, право власності чи ко-

ристування на яке   мають діти 

____________________________________________________________________________ 
                                                    (П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

           До заяви додаю документи: 

1. Заява кожного з батьків. 

2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера. 

3. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване 

майно. 

4, Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно. виданий відповідно до законодав-

ства. 

5. Копія свідоцтва про народження дитини 

6. Довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги. 

7. Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над дитиною  

( для опікунів (піклувальників). 

8.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над майном 

дитини (для опікунів, піклувальників). 

9.  Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками ( у разі наявнос-

ті).  

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 

  



 
 

61 

 
                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

             _________________________ 

(П.І.Б.) 

7                                                                                     __________________________ 

 

             ____________________________ 

   (повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу надати згоду на укладання договору дарування житла, право власності чи право 

користування яким мають діти 

 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1. Заява кожного з батьків 

2.  Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера 

3.  Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване 

майно 

4.  Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, виданий відповідно до законодав-

ства  

5. Копія свідоцтва про народження дитини 

6.  Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги 

7. Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над дитиною 

(для опікунів (піклувальників ) 

        8. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками дитини  ( у разі   

 наявності) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  днів 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

             _________________________ 

(П.І.Б.) 

8                                                                                    __________________________ 

 

           ____________________________ 

 (повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу надати   згоду на розподіл часток у спільній сумісній власності на житло, право 

власності чи право користування яким мають діти 

 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1. Заява кожного з батьків 

2. Копія паспорта, довідка про присвоєння ідентифікаційного номера 

3.  Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване 

майно 

4.  Витяг з реєстру прав власності на нерухоме  майно, виданий відповідно до законодав-

ства 

5.  Копія свідоцтва про народження дитини 

6.  Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової книги 

7.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над дитиною 

( для опікунів, піклувальників) 

8. Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над майном 

дитини (для опікунів, піклувальників) 

9. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками ( у разі  наяв-

ності. 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих  днів 

Дата виконання   ___________________ 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

            _________________________ 

(П.І.Б.) 

9                                                                                    __________________________ 

 

           ____________________________ 

   (повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу надати  згоду  на приватизацію житла дітьми – сиротами  та дітьми, позбавлени-

ми батьківського піклування 

 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки  

    або піклування 

2.  Свідоцтво про народження дитини 

        3.  Довідка з місця проживання дитини. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

                                                                                        ____________________________ 

                                                                                                             (П.І.Б.) 

10                                                                                   ______________________________ 

 

            ______________________________ 

    (повна адреса, контак. телефон) 

 

 

З А Я В А 

Прошу надати  згоду на правочин стосовно відчуження акцій,  які перебувають у власно-

сті дітей _______________________________________________________________ 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

До заяви додаю документи: 

1. Заява кожного з батьків 

2.  Копія паспорта  

3. Довідка про присвоєння ідентифікаційного номера  

4.  Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на відчужуване 

майно 

5.  Витяг з реєстру прав власності на нерухоме майно, 

виданий відповідно до законодавства 

6.  Копія свідоцтва про народження дитини 

7.  Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію, або витяг з домової книги 

8.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над дитиною 

(для опікунів. піклувальників) 

9.  Копія рішення виконкому районної у місті ради про встановлення опіки над майном 

дитини (для опікунів, піклувальників); 

       10.  Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками    дитини ( у разі 

наявності) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

Дата виконання   ___________________ 

Дата ________________________                         Підпис ________________  
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради 

 

            _________________________ 

(П.І.Б.) 

11                                                                                   __________________________ 

 

            ____________________________ 

(повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу  визначити спосіб   участі мене  ( батька, матері ) у вихованні та спілкуванні з ди-

тиною 

____________________________________________________________________________ 

(П.І.Б., дата народження, місце реєстрації) 

 

           До заяви додаю документи: 

1.  Довідка з місця реєстрації 

2.  Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу 

3.  Копія свідоцтва про народження дитини 

4.  Характеристика з місця роботи та проживання батьків дитини 

         5.Акт обстеження житлово – побутових умов проживання батьків ( у разі потреби) 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення тільки 

розпорядникам персональних даних, знеособлення, знищення персональних даних сто-

совно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури    30  робочих_днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________                         Підпис ________________ 
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                  Голові Дзержинської  

                  районної у місті ради 

 
                    _____________________________ 

                                                                                                     (ПІБ) 

12.1.                        __________________________ 
                                                        ( поштова адреса) 

                            _________________________________ 

 

                             _________________________________ 

                               (телефон ) 

        

З А Я В А 

 

Прошу видати ордер на житлове приміщення державного житлового фонду, яке розта-

шоване  за адресою: 

____________________________________________________________________________ 

До заяви надаю: 

1. Копії: 

-  паспорт  громадянина України 

- свідоцтво про народження дитини (при необхідності) 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

 

 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                                                                                       Голові Дзержинської 

                                                                                       районної у місті ради,    

                                                               

                                                                                       __________________________ 
                                                                                                                                          (П.І.Б.) 

 

12.2                                __________________________ 
                                                                       (поштова адреса) 

                                       _________________________________ 

 

                                       _________________________________ 

                                         (телефон ) 

        

З А Я В А 

 Прошу видати ордер на квартиру при здійсненні обміну квартир державного жит-

лового фонду, яке розташоване  за адресою: 

____________________________________________________________________________ 

До заяви надаю: 

1. Копії ордерів на жилі приміщення. 

2. Довідки з місць проживання. 

3. Письмова згода на обмін інших повнолітніх наймачів житлового приміщення. 

4. Письмова згода осіб, що мешкають у суміжному житловому приміщенні (при обміні 

неізольованого жилого приміщення). 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

 

Дата виконання      _______________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                Голові  Дзержинської районної 

              у місті ради 

             __________________________________                                                          
                       (ПІБ) 

 

12.3.                   __________________________________ 
                                                       (поштова адреса) 

 

            ________________________________________                                                                            
                           (телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу видати ордер  на службове жиле приміщення, яке розташоване  за адресою: 

_______________________________________________________________________________________  

До заяви надаю: 

1. Оригінали: 

- письмове зобов’язання про звільнення займаного жилого приміщення в будинку держа-

вного або громадського житлового фонду; 

- лист-погодження заступника міського голови відповідно до розподілу обов’язків з від-

повідним погодженням  управління благоустрою та житлової політики виконкому міськ-

ради; 

- довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію; 

- акт обстеження житлово-побутових умов; 

- витяг з протоколу спільного засідання адміністрації та профспілки підприємства; 

- письмова згода членів сім’ї заявника на проживання в службовому жилому приміщенні; 

- інформація державного реєстратора речових прав на нерухоме майно реєстраційної 

служби Криворізького міського управління юстиції про наявність/відсутність зареєстро-

ваної нерухомості 

2. Копії: 

- трудової книги, посвідченої відділом кадрів підприємства; 

-  паспорт  громадянина України 

- свідоцтво про народження дитини (при необхідності) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних",склад. Зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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             Голові Дзержинської   

             районної у місті ради 

 
                __________________________________________ 

                                                                                        (ПІБ) 

 

12.4.                     ____________________________________ 
                                                                    ( поштова адреса) 

       

                        ______________________________________________ 

                                         ( телефон ) 

        

                                                   З А Я В А 

 

 Прошу видати ордер на житлову площу в гуртожитку, яка розташована  за адре-

сою: 

___________________________________________________________________________  

До заяви надаю: 

1. Клопотання підприємства, організації, установи щодо поселення громадянина в гур-

тожиток. 

2. Довідка з місця проживання про склад сім’ї та реєстрацію (за необхідністю). 

3. Довідка з місця роботи (за необхідністю) 

4. Копії: 

- пільгові або медичні документи (при наявності пільг); 

-  паспорт  громадянина України; 

- свідоцтво про народження дитини (за необхідністю) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення тільки 

розпорядникам персональних даних, знеособлення, знищення персональних даних сто-

совно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                 Голові Дзержинської районної  

                у місті ради   

 

                  _____________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

  

13                      __________________________ 
                                                         ( поштова адреса) 

                          _________________________________ 

 

                          _________________________________ 

                              ( телефон ) 

        

З А Я В А 

 Прошу виконати бронювання квартири державного житлового фонду та видати 

охоронне свідоцтво на квартиру, яка розташована  за адресою: 

___________________________________________________________________________  

До заяви надаю: 

1. Оригінали: 

- довідка з місця проживання та реєстрації; 

- попереднє охоронне свідоцтво (у разі подовження броні) 

2. Копії: 

- ордер на квартиру 

- трудовий договір 

-  паспорт  громадянина України 

- свідоцтво про народження дитини (при необхідності) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                           Голові районної у місті ради 

                                                                                                       
                           _____________________________ 

                                                             

14                                 __________________________ 
                                                                    ( поштова адреса) 

                                        _________________________________ 

 

                                        _________________________________ 

                                         ( телефон ) 

        

З А Я В А 

 

  

У  зв’язку з тим, що __________________________________________________________ 
     (вказати підставу для поліпшення житлових умов, 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

   дати стислу характеристику займаної житлової площі, 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

а також вказати чи має заявник та члени його сім’ї нерухомість на праві приватної власності 

 

__________________________________________________________________________________________________________ 

 

прошу розглянути питання зарахування мене та моєї сім’ї на облік осіб, які потребують 

поліпшення житлових умов. 
 

Про себе повідомляю, що я працюю _____________________________________________ 

 

______________________________________________ з _____________ року. 
 
 

Прізвище, ім’я та по батькові заявника та 

членів його сім’ї 

Родинні  стосунки Дата реєстрації 

у місті у будинку 

    

    

    

    

    

    
 

Наявність пільги ___________________________________________________ 
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До заяви надаю: 

9. Довідка про склад сім’ї та реєстрацію (на відповідному бланку, заповнюється праців-

никами КЖП за місцем реєстрації). 

10. Копії право - установчих документів на займане жиле приміщення, копія технічного 

паспорту. 

11. Акт обстеження житлових умов (на відповідному бланку, заповнюється комісією за 

місцем роботи заявника або житлово-побутовою комісією виконкому райради) 

12. Копії пільгових або медичних документів (при наявності пільг). 

13. Довідка з місця роботи, довідка про знаходження на квартирному обліку за місцем 

роботи.  

14. Копії паспортів громадян України або свідоцтв про народження всіх членів сім’ї. 

15. Копії ідентифікаційних кодів всіх членів сім’ї. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

 

Дата виконання      _______________________________________   

 

Дата _________________                         Підпис________________  
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                  Заступнику голови Дзержинської  

                  районної у місті ради з питань діяльності 

                  виконавчих органів ради 

 
                    _______________________________________ 

                                                                                                           (ПІБ) 

 

15                        __________________________________ 
                                                               ( поштова адреса) 

                            ____________________________________________ 

 

                              ___________________________________________ 

                                   ( телефон ) 

        

З А Я В А 

 

 Прошу видати довідку про перебування на квартирному обліку у виконкомі район-

ної у місті ради  

___________________________________________________________________________  

До заяви надаю: 

1. Копії: 

-  паспорт  громадянина України 

- свідоцтво про народження дитини (при необхідності) 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  7 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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        Голові Дзержинської районної у місті ради    

                         
         __________________________________________ 

                                                                                    (ПІБ) 

 

16                ____________________________________ 
                                                            ( поштова адреса) 

                  ______________________________________________ 

 

                   ______________________________________________ 

                                 ( телефон ) 

        

З А Я В А 

 

 Прошу видати копію свідоцтва про право власності на житло 

_______________________________, яке  розташовано  за адресою: 

____________________________________________________________________________

До заяви надаю: 

1. Копія  правоустановчих документів на жиле приміщення, завірена належним чином 

відділом державних реєстраторів речових прав на нерухоме майно реєстраційної служби 

Криворізького міського управління юстиції. 

2. Копія оголошення, опублікованого в засобах масової інформації, про недійсність ви-

краденого, загубленого, пошкодженого свідоцтва про право власності. 

3. Матеріали технічної інвентаризації 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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          Заступнику голови районної у місті ради   

 

            _________________________________________ 

                                                                                     (ПІБ) 

 

                ____________________________________ 

    16.1                                
                                                     ____________________________________ 
                                                           (поштова адреса) 

                   ______________________________________________ 

 

                  _______________________________________________  

                                   ( телефон ) 

 

З А Я В А 

 

 Прошу видати копію свідоцтва про право власності на індивідуальні чи житлові 

будинки, гаражі, господарські будівлі, які  розташовані за адресою: 

 

  

До заяви надаю: 

1. Копія  правоустановчих документів на об’єкт, 

2. Довідка про сплату земельного податку або документ, що під-тверджує пільгу; 

3. Копія оголошення, опублікованого в засобах масової інформації,  про недійсність 

викраденого, загубленого, пошкодженого свідоцтва про право власності; 

4. Матеріали технічної інвентаризації. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних в базах персональних даних виконко-

му районної у місті ради, в тому числі на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, ада-

птування, зміну, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення персо-

нальних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до бази персональних да-

них виконкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про за-

хист персональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персо-

нальні дані.  

 

Термін виконання процедури :  30 робочих днів 

 

Дата виконання      ___________________________________  

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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Голові Дзержинської районної  

у місті ради   

________________________________________ 
(фізична особа-прізвище, ім’я, по батькові; 

17                                                                    ________________________________________  
                     юридична особа – повна назва)  

__________________________________________________   

                                    (поштова адреса)  

__________________________________________________  

 

__________________________________________________  

                                         (телефон) 

 

З А Я В А 

 Прошу    на      черговому     засіданні    виконкому районної у місті ради в 

____________  201 р . розглянути питання стосовно встановлення цілодобового (подов-

женого) режиму роботи  з _____  по ______,  вихідний ___________________________,  

перерва ______________________  в об’єкті бізнесу _______________________________ 

____________________________________________________________________________ 
(повна назва об’єкту) 

який розміщено  за адресою: ___________________________________________________ 

 

Вид господарської діяльності__________________________________________________  

___________________________________________________________________________ 

 До заяви додаю : 

- копія документа про право власності  на об’єкт або договір оренди приміщення; 

- правоустановчі документи на користування земельною ділянкою під об’єктом (у 

разі наявності) 

  

При здійсненні діяльності зобов’язуюсь дотримуватись вимог Законів України «Про вне-

сення змін до деяких  законодавчих актів України щодо захисту населення від впливу 

шуму», «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних в, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад. зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури    30 днів  

 

Дата виконання   ______________ 

 

Дата __________                                                      Підпис ________________  
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           Заступнику голови Дзержинської   

           районної у місті ради з питань  

           діяльності виконавчих органів ради   

                                                                        ___________________________________ 
                                                                             (фізична особа - прізвище, по-батькові; 

                 ___________________________________ 

20                                   юридична особа – повна назва ) 
                 ___________________________________ 
                                                ( поштова адреса) 

                 ____________________________________ 

 

                 ____________________________________ 
                        ( телефон ) 

 

З А Я В А 

Прошу видати ордер на   виконання ремонтних робіт на інженерних мережах та земляних 

робіт.   

_____________________________________________________________________________    

 

До заяви надаю наступні документи: 

 

1.Схема проведення необхідних ремонтних робіт  

2. Графік проведення земляних робіт 

 

Благоустрій  території після виконання робіт  гарантуємо. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних (для фізичних осіб) в тому числі на 

збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використан-

ня, поширення, знеособлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною 

питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних",склад, зміст,  про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури        5 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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             Заступнику голови Дзержинської   

             районної у місті ради з питань  

             діяльності виконавчих органів ради   

  

                                                                          ___________________________________ 
                                                                         (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                  ___________________________________ 

21                                      юридична особа – повна назва ) 

                 ___________________________________ 
                                                       ( поштова адреса) 

                 ____________________________________ 

 

                 ____________________________________ 
                            ( телефон ) 

 

З А Я В А 

 

Прошу видати акт про результати обстеження та визначення можливості переведення  

житлового приміщення  у нежитлове   під певний об’єкт бізнесу, який розташований  

за адресою :  

____________________________________________________________________________    

 

з метою розміщення   _________________________________________________________. 

  

До заяви надаю наступні документи: 

 

1. Нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право власності на житлове 

приміщення; 

2. Довідки підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, які надають мешканцям 

міста послуги з постачання води, газу, теплової та електричної енергії, утримання житло-

вих будинків та прибудинкових територій: 

2.1. про відсутність заборгованості оплати цих послуг по квартирі, щодо якої вирішуєть-

ся питання переведення в нежитловий фонд;  

2.2.про те, що житлове приміщення є вільним фактично та юридично; 

2.3.про забезпечення сім’ї власника іншим житлом, що відповідає санітарним нормам, 

для постійного проживання; 

3. Інструментальне обстеження конструктивних елементів квартири, яка пропонується до 

переведення, та квартир, розташованих поруч і вище майбутнього нежитлового примі-

щення, з урахуванням стану існуючих інженерних мереж, обстеження та оцінки техніч-

ного стану будівельних конструкцій (попередньо погоджені з управлінням благоустрою 

та житлової політики виконкому міської ради); 

4 Письмову згоду власників та співвласників приватизованих квартир під’їзду житлового 

будинку й суміжних житлових квартир на реконструкцію приміщення для подальшого 

використання за певним призначенням, датовану не пізніше як три місяці до терміну по-

дачі документів, з додаванням завірених управителем житловими будинками та прибу-

динковими територіями ксерокопій планів усіх поверхів будинку (для ЖБК та ОСББ – 

виписку з протоколу загальних зборів); 
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Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

 

Термін виконання процедури        7 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                   Заступнику голови Дзержинської   

                   районної у місті ради з питань діяльності  

                   виконавчих органів ради   

 

                                                                                ___________________________________ 
                                                                                     (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                         ___________________________________ 

22                                               юридична особа – повна назва ) 
                        ___________________________________ 
                                                           (поштова адреса) 

                        ____________________________________ 

 

                        ____________________________________ 
                                     (телефон) 

                                                             

З А Я В А 

Прошу видати акт про результати обстеження та визначення можливості переведення  

нежитлового приміщення  певного об’єкт бізнесу у житлове , який розташований  

за адресою :  

____________________________________________________________________________    

До заяви надаю наступні документи: 

1. Нотаріально засвідчена копія документа, що підтверджує право власності на нежитло-

ве приміщення; 

2. Довідки підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, які надають мешканцям 

міста послуги з постачання води, газу, теплової та електричної енергії, утримання житло-

вих будинків та прибудинкових територій: 

      2.1. про відсутність заборгованості оплати цих послуг по приміщенню, щодо якого 

вирішується питання переведення в житловий фонд;  

     2.2.про те, що нежитлове приміщення є вільним фактично та юридично; 

3.  Інструментальне обстеження конструктивних елементів нежитлового приміщення, яке 

пропонується до переведення, з урахуванням стану існуючих інженерних мереж, обсте-

ження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій (попередньо погоджені з 

управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради); 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", про мету збору та осіб, яким передаються персональні дані.  

 

Термін виконання процедури        7 днів 

 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                         Підпис________________ 
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                         Заступнику голови Дзержинськлї   

            районної у місті ради  з питань   

            діяльності виконавчих органів ради 

            

                                                                                    ________________________________ 

                                                                                     (фізична особа - прізвище, ім’я,  по-батькові; 

                             ________________________________ 

    23                                        юридична особа – повна назва ) 

                                           ________________________________ 
                                                                          ( поштова адреса) 

                                  __________________________________________ 

 

                                  _________________________________________ 

                                               ( телефон ) 

        

З А Я В А 

Прошу  погодити  зміни цільового призначення об’єкту,  переведеного з житлового фон-

ду у нежитловий, який розташований  за   адресою: _______________________________ 

  

До заяви надаю наступні документи: 

 

1.Нотаріально засвідчені копія документа, що підтверджує право власності на  примі-

щення та витягу про реєстрацію права власності на нерухоме майно; 

2.Довідки підприємств-надавачів житлово-комунальних послуг, які надають мешканцям 

міста послуги з постачання води, газу, теплової та електричної енергії, утримання житло-

вих будинків та прибудинкових територій про відсутність заборгованості з оплати цих 

послуг по приміщенню, щодо якого вирішується питання зміни функціонального  приз-

начення; 

3. У разі здійснення реконструкції нежитлового приміщення -  інструментальне обсте-

ження конструктивних елементів нежитлового приміщення та квартир, розташованих 

поруч і вище  нежитлового приміщення, з урахуванням стану існуючих інженерних ме-

реж, обстеження та оцінки технічного стану будівельних конструкцій (поперередньо по-

годжений з управлінням благоустрою та житлової політики виконкому міської ради); 

4.Якщо реконструкція не здійснюється – технічний висновок щодо можливості викорис-

тання нежитлового приміщення під певний об’єкт бізнесу, виконаний суб’єктом госпо-

дарювання, який має документи, що надають право на виконання робіт з проектування; 

5. Письмову згоду власників та співвласників приватизованих квартир під’їзду житлово-

го будинку й суміжних житлових квартир на реконструкцію приміщення для подальшого 

використання за певним призначенням, датовану не пізніше як три місяці до терміну по-

дачі документів, з додаванням завірених управителем житловими будинками та при- бу-

динковими територіями ксерокопій планів усіх поверхів будинку (для ЖБК та ОСББ – 

виписку з протоколу загальних зборів);  

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних в, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 
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Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних",зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні да-

ні.  

 

Термін виконання процедури: 5 днів  

 

Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                Підпис________________ 
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                    Заступнику голови  районної 

                     у місті ради  

            

                                                                                ________________________________ 

                                                                                 (фізична особа - прізвище, ім’я, по-батькові; 

                        ________________________________ 

    24                                  юридична особа – повна назва ) 

                                      ________________________________ 
                                                              ( поштова адреса) 

                            _________________________________________ 

 

                            _________________________________________ 

                                      (телефон ) 

        

З А Я В А 

Прошу  погодити  зміну цільового призначення об’єкту,  що перебуває на контролі після 

приватизації та  розташований  за   адресою: ______________________________________ 

  

До заяви надаю наступні документи: 

 

1. Копія договору купівлі – продажу об’єкта. 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних в, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних",склад, зміст,  про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури: 3 дні  

 

     Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                Підпис________________ 
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                 Керуючому справами виконкому                           

                 Дзержинської районної у місті ради 

  

                                                                              ________________________________ 

25                                                                          (фізична особа - призвіще, ім’я, по-батькові; 

                       ________________________________ 
                                  юридична особа – повна назва ) 

                      ________________________________ 
                                                                (поштова адреса) 

                          _________________________________________ 

 

                           _________________________________________ 

                                        (телефон ) 

        

З А Я В А 

 

Прошу надати дозвіл  релігійній організації на проведення публічних богослужінь поза 

межами культових  споруд _____________________________________________________ 
                                                                                                                    (дата, час, місце проведення) 

До заяви надаю : 

1.  Заява, в якій зазначається точна дата та час проведення заходу, прізвище, ім’я та по 

батькові відповідального за проведення, його домашня адреса та контактні телефони; 

участь громадян іноземних держав у заході (у разі їх участі, копія дозвільних документів, 

виданих Дніпропетровською обласною державною адміністрацією чи іншим вищим дер-

жавним органом);  

2.Розпорядження голови Дніпропетровської обласної державної адміністрації про реєст-

рацію статуту релігійної громади; 

3. У разі оренди приміщення – погодження його балансоутримувача  

 

Відповідальний за проведення заходу___________________________________________ 

його домашня адреса _________________________________________________________ 

контактні  телефони__________________________________________________________ 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", склад, зміст, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури   30 днів            

Дата виконання      ___________________________________ 

 

Дата _________________                Підпис________________ 
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                                                                                     Заступнику голови Дзержинської 

                                                                                     районної у місті ради 

                                                                                      

          ____________________________ 
(П.І.Б.) 

26                                                                                ____________________________ 

 

          ____________________________ 
(повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу  видати ( повторно, продовжити) мені   посвідчення батьків багатодітної сім’ї  на  

 __________________________________________________________________________ 

 (П.І.Б. матері) 

___________________________________________________________________________ 

(П.І.Б. батька) 

 

та посвідчення для дітей з багатодітної сім’ї на 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 

(П.І.Б., число, місяць, рік народження) 

 

           До заяви додаю документи: 

1.  Копія свідоцтв про народження дітей; 

2.  Копії сторінок паспорта батька та матері з відомостями про прізвище, ім’я, по батько-

ві, дату його видачі і місце реєстрації; 

3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно); 

4. Довідка про склад сім’ї (форма № 3); 

5. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30х40 міліметрів; 

6. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу 

(для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);   

7. Довідки структурного підрозділу про те, що за місцем реєстрації батька або матері по-

свідчення не видавалося (у разі реєстрації батьків за різною адресою) 

 

Мені роз’яснено призначення, підстави використання  та зберігання  посвідчень.   Зо-

бов’язуюсь повернути посвідчення після закінчення терміну його дії. 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 
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Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури    _________5_днів_________ 

 

Дата виконання   ___________________ 

Дата ________________________ Підпис ________________  
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                                                                                     Заступнику голови Дзержинської 

                                                                                     районної у місті ради 

 

                                                                                      _____________________________ 
(П.І.Б.) 

27                                                                                  _____________________________ 

 

           _____________________________ 
(повна адреса, контак. телефон) 

 

З А Я В А 

Прошу видати мені   дублікат посвідчення батьків багатодітної сім’ї  на  

____________________________________________________________________________ 
(П.І.Б. матері) 

 

____________________________________________________________________________           
(П.І.Б. батька) 

 

або дубліката   посвідчення для дітей з багатодітної сім’ї на 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 

________________________________________________  _________________р.н. 
 (П.І.Б., число, місяць, рік народження ) 

 

У  зв’язку з __________________________________________________________________ 

           До заяви додаю документи: 

1.  Копія свідоцтв про народження дітей; 

2. Копії сторінок паспорта батька та матері з відомостями про прізвище, ім’я, по батько-

ві, дату його видачі і місце реєстрації; 

3. Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно); 

4. Довідка про склад сім’ї (форма № 3); 

5. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30х40 міліметрів; 

6. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу 

(для осіб від 18 до 23 років у разі, коли вони навчаються за денною формою навчання);   

7. Довідки структурного підрозділу про те, що за місцем реєстрації батька або матері по-

свідчення не видавалося (у разі реєстрації батьків за різною адресою); 

8.  Копія оголошення, опублікованого в засобах масової інформації,  про недійсність ви-

краденого, загубленого, пошкодженого посвідчення багатодітної сім’ї (батьків, дітей). 

 

Мені роз’яснено призначення, підстави використання  та зберігання  посвідчень.      

Зобов’язуюсь повернути посвідчення після закінчення терміну його дії. 
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Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

 

Термін виконання процедури    5 днів 

 

Дата виконання   ___________________ 

 

Дата ________________________   Підпис ________________ 
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                         Заступнику голови  

                         Дзержинської районної  

                              у місті ради              

                                                            

    _______________________________ 

                                                                                       (фізична особа - прізвище, ім’я,  по-батькові; 

                              _______________________________ 

    28                                                  ( поштова адреса)                  
           

                                    ________________________________________ 

 

                                   _________________________________________ 

                                                                       (телефон ) 

        

З А Я В А 

 

Прошу видати   довідку про наявність в мене земельної  ділянки, яка знаходиться 

____________________________________________________________________________  

  

 До заяви надаю наступні документи: 

 

-  копія правоустановчих документів на земельну ділянку; 

-  копія ідентифікаційного номеру заявника (власника  сільськогоспо-дарської продукції). 

 

 

Надаю згоду на обробку моїх персональних даних, в тому числі на збір, реєстрацію, на-

копичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання, поширення, зне-

особлення, знищення персональних даних стосовно порушеного мною питання. 

Я повідомлений (-а) про включення моїх персональних даних до персональних даних ви-

конкому районної у місті ради, про мої права згідно із Законом України "Про захист пер-

сональних даних", зміст, склад, про мету збору та осіб, яким передаються персональні 

дані.  

 

Термін виконання процедури: 10 робочих днів 

                  

     Дата виконання      ___________________________________ 

 

 

Дата _________________                Підпис________________ 

 

 

 

 

 

 


