
, 

 

Виконавчий комітет Коростенської міської ради  
11500  м. Коростень, вул. Грушевського, 22  тел. / факс ( 041-42 ) 9-61-88, 4-40-01  

e-mail: info@kr.com.ua   www.korosten.in.ua   www.korosten.osp.com.ua  
Виконавчий комітет Коростенської міської ради 

Видача рішення про надання дозволу на укладення (продовження терміну дії) договору оренди жилого приміщення  
Сторінка 1 з 4 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  № 03-04 
Згідно норм  ISO 9001: 2000 

Виконавчий комітет 
Коростенської міської ради 

11500 м.Коростень, вул. Грушевського, 22 

 

Видача рішення про надання 
дозволу на укладення (продовження 
терміну дії) договору оренди жилого 

приміщення 

 
Центр надання 

адміністративних 
послуг в місті 

Коростені 
Тел. (04142)50146  

Каб. № 11 
1 поверх 

 

1 Перелік необхідних 
документів: 
(назви документів та 
місце їх отримання)  

1. Заява (додаток 1). 
2. Заява-погодження на збір, обробку та використання 

персональних даних. 
3. Погодження від підприємства, на балансі якого 

знаходиться житло (для продовження терміну дії 
оренди).  

4. Клопотання адміністрації  підприємства, організації, 
установи міста, в якій працює заявник, про потребу у 
забезпеченні його житлом. 

5. Довідка (виписка з домової книги про склад сім’ї та 
прописку) форми № 3. 

6. Довідка Коростенського бюро технічної 
інвентаризації про наявність (відсутність) приватного 
житла всіх осіб, які бажають поселитися в жиле 
приміщення. 

7. Копії документів про пільги (при наявності). 
8. Копії паспортів всіх повнолітніх членів сім’ї 

(сторінки з фото і  наступні після них та з адресою 
місця реєстрації). 

9. Копії довідок про присвоєння ідентифікаційних 
номерів всіх членів сім’ї або копії сторінок паспортів 
із відміткою про наявність права здійснювати будь-
які платежі за серією та номером паспорта. 

10. Копії свідоцтв про народження дітей (для 
неповнолітніх членів сім’ї). 

2 Оплата Безоплатно. 
 

3 Термін виконання Не більше 30 календарних днів з дня подання суб’єктом 
звернення заяви і документів, необхідних для отримання 
послуги. 

4 Відповідальний за 
виконання  

Начальник юридичного відділу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради - Камінська Тетяна 
Анатоліївна. 

5 Опис дій 1. Суб`єкт звернення звертається до адміністратора з 
заявою та документами, необхідними для отримання 
рішення про надання дозволу на укладення 
(продовження терміну дії) договору оренди жилого 
приміщення. 
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  2. Адміністратор перевіряє правильність написання 
заяви та повноту документів, необхідних для 
отримання рішення, у випадку коли надано не всі 
необхідні документи, адміністратор надає 
роз'яснення. 

3. Адміністратор реєструє пакет документів, видає 
заявнику опис прийнятих документів. 

4. Адміністратор у день реєстрації подачі заяви (або 
наступного робочого дня) передає заяву міському 
голові для ознайомлення. 

5. Після резолюції міського голови адміністратор 
передає пакет документів для розгляду представнику  
юридичного відділу виконавчого комітету 
Коростенської міської ради. 

6. Начальник юридичного відділу розглядає подані 
документи, виносить дане питання на розгляд 
громадської комісії з житлових питань, готує проект 
рішення виконавчого комітету. 

7. Виконавчий комітет Коростенської міської ради  
приймає рішення про надання дозволу на укладення 
(продовження терміну дії) договору оренди 
житлового приміщення (відмову у наданні житлового 
приміщення). 

8. Після підписання та реєстрації рішення юридичний 
відділ готує письмову відповідь про прийняте 
виконавчим комітетом рішення. 

9. Адміністратор в день одержання письмової відповіді 
про прийняте рішення виконавчим комітетом 
Коростенської міської ради або наступного робочого 
дня повідомляє заявника щодо можливості отримання    
адміністративної послуги (телефоном, факсом, E-
mail, поштою). 

10. Адміністратор видає або направляє через засоби 
поштового зв’язку суб'єкту звернення відповідь на 
заяву. 

6 Місце отримання 
відповіді 

Центр надання адміністративних послуг в місті 
Коростені. 

6.1 Місцезнаходження  11500, Житомирська обл., м. Коростень, вул. 
Грушевського, 22, кабінет № 11 (1 поверх). 

6.2 Інформація щодо 
графіка роботи  

Понеділок, середа, п’ятниця – з 8-00 до 17-00;  
вівторок, четвер – з 8-00 до 20-00;  
субота – з 8-00 до 15-00. 

6.3 Реквізити 
адміністраторів 

Іванова Оксана Анатоліївна; 
Безкоровайна Юліанна Леонідівна; 
Івановська Валентина Миколаївна. 
Тел. (04142)50146. 
E-mail: korosten-cnap@ukr.net. 
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7 Результат послуги Рішення виконавчого комітету Коростенської міської 
ради про надання дозволу на укладення (продовження 
терміну дії) договору оренди житлового приміщення 
(відмову у наданні житлового приміщення). 

7.1 Спосіб отримання 
відповіді 

Особисто, через уповноваженого представника заявника 
(у разі наявності належним чином оформленої 
довіреності на отримання документів та документа, що 
посвідчує особу) або через засоби поштового зв’язку.  

   7.2 Перелік категорій 
одержувачів послуги 

Громадяни, які у зв’язку з характером їх трудових 
відносин повинні проживати за місцем роботи або 
поблизу нього. 

7.3 Вичерпний перелік 
підстав для відмови у 
наданні послуги 

1. Подання неповного пакету документів. 
2. Виявлення в поданих документах недостовірних 

відомостей. 
3. Відсутність вільних жилих приміщень. 

8 Порядок оскарження Дії або бездіяльність посадових осіб, уповноважених 
надавати адміністративні послуги, адміністраторів 
можуть бути оскаржені до суду в порядку, 
встановленому законом. 

9 Відповідальність Особи, винні у порушенні житлового законодавства 
несуть кримінальну, адміністративну або іншу 
відповідальність згідно з чинним законодавством. 

10 Законодавча підстава  
 

10.1 Закони України 
 

1. Житловий Кодекс Української РСР від 30.06.1983 
року № 5464-X. 

2. Закон України «Про місцеве самоврядування в 
Україні» від 21.05.1997 року № 280/97-ВР.  

3. Закон України «Про адміністративні послуги» від 
06.09.2012 року № 5203-VI. 

10.2 Акти Кабінету Міністрів 
України 

 

10.3 Акти центральних 
органів виконавчої 
влади 

 

10.4 Акти місцевих органів 
виконавчої влади / 
органів місцевого 
самоврядування 

1. Рішення Коростенської міської ради від 02.03.2014 
року «Про затвердження Положення «Про порядок 
надання жилих приміщень в оренду». 

2. Рішення Коростенської міської ради від 20.09.2007 
року № 16 «Про затвердження Положення «Про 
порядок надання жилих кімнат в гуртожитках 
комунальної власності, користування ними та їх 
утримання». 
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Затверджено: Перевірено:  Опрацьовано: 
Міський голова 
 
 
________ В.В.Москаленко 
 

Перший заступник 
міського голови  
 
_________Вигівський В.В. 

Начальник юридичного 
відділу  
 
____________ Камінська Т.А. 

 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 
 

дата : „ ____ „ __________20___ року 

 
 
 


