
Інформація 

щодо роботи відділу обліку та розподілу житлової площі 

за період з 01.08.2015 по 23.09.2015 

Проведено 2 засідання громадської комісії з житлових питань Оболонської 

районної в місті Києві державної адміністрації для надання рекомендацій по 

вирішенню житлових питань черговиків квартирного обліку. 

На підставі прийнятих громадською комісією рішень підготовлено 6 

проектів розпоряджень, а саме: 

- „Про прийняття громадян на квартирний облік для надання жилого 

приміщення, внесення змін та доповнень до облікових справ, зняття з квартирного 

обліку” – 2; 

- Про надання жилих приміщень у спеціалізованих будинках для ветеранів 

війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів” – 1; 

- „Про надання житлової площі працівникам підприємств та установ 

району” – 1; 

- „Про виключення квартир з числа службових” – 2; 

Згідно з рекомендаціями громадської комісії: 

- зараховано на квартирний облік 14 сімей та одиноких громадян; 

- перезатверджено на квартирному обліку сім’ї 4 черговиків квартирного 

обліку; 

- внесено зміни до 43 квартирних справ; 

- виключені із списків черговиків квартирного обліку, як такі, що не 

пройшли перереєстрацію 2 сім’ї; 

- з різних причин знято з квартирного обліку 8 сімей; 

- поселено до спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, 

громадян похилого віку 6 черговиків квартирного обліку; 

- підготовлено до видачі 4 ордери на жилі приміщення для працівників 

підприємств та установ району; 

- згідно з клопотаннями підприємств та організацій району виключено з 

числа службових 3 квартири; 

Підготовлено для передачі до Центру адміністративних послуг 

Оболонського району 151 довідка про перебування громадян на квартирному 

обліку. 

Від організацій, підприємств та установ одержано та зареєстровано 52 листа 

і 41 звернення від громадян (в тому числі через САLL-центр – 16), що надійшли 

до Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації, та 18 звернень від 

громадян, які були направлені безпосередньо в адресу відділу. Більшість 

громадян звертається з питань поліпшення житлових умов. Проекти відповідей на 

листи та звернення готуються відповідно до встановлених термінів. 

Проведено перереєстрацію на квартирному обліку 19 справ черговиків 

квартирного обліку. 

На особистому прийомі начальником та співробітниками відділу прийнято 

69 громадян. 


