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1. ЦНАП 

(місцезнаходження (адреса), 
режим роботи, довідковий 
телефон, адреса електронної 
пошти та веб-сайту) 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

 вул. Князя Острозького,6, І поверх 

тел. 0800303520;+380674473357 

email – cnapternopil@meta.ua; www.rada.te.ua 

Графік прийому громадян: 
понеділок, середа,  четвер – 9-00 – 16-00, 

вівторок– 11-00 – 16-00, 

п’ятниця – 8-00 – 13-00. 

2. Вичерпний перелік 
документів,необхідних для 
отримання НП, що 
передбачені законом, та 
вимоги до них 

 1. Заява встановленого зразка. 
2. Довідка   про    безпосередню    участь   особи   в 
антитерористичній  операції,  забезпеченні її проведення 
або копію довідки   про   безпосередню   участь   у  
здійсненні  заходів  із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної  агресії  
Російської  Федерації в Донецькій та Луганській 
областях  і  захисті  незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності  України за формами згідно з 
додатками 1 і 4 до Порядку надання  та  позбавлення  
статусу  учасника  бойових дій осіб, які захищали  
незалежність,  суверенітет  та  територіальну цілісність 
України  і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення 
чи у здійсненні заходів із забезпечення національної  
безпеки  і  оборони,  відсічі і стримування збройної 
агресії  Російської  Федерації в Донецькій та Луганській 

Згідно з вимогами ISO 9001 

Введено в дію з 28.01.2021 року 

Н-11-04-02 

Версія-05 

 

Тернопільська міська рада 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
Взяття на квартирний облік за місцем проживання у 
виконавчому комітеті міської ради внутрішньо переміщених 
осіб з числа учасників бойових дій та членів їх сімей, а також 
членів сімей загиблих, відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»  

Відділ квартирного обліку та нерухомості 
Оригінал: головний спеціаліст з питань управління якістю  
копії: згідно з реєстром розсилки (Ф-01/П-СУЯ/01) 

mailto:cnapternopil@meta.ua


Тернопільська міська рада, відділ квартирного обліку та нерухомості 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА Н-11-04-02 

Сторінка 2 з 4 

областях, забезпеченні  їх  здійснення,  затвердженого  
постановою  Кабінету Міністрів  України  від  20  серпня  
2014  р. N 413 

3.Копію посвідчення встановленого зразка згідно з 
додатком 2 до постанови  Кабінету  Міністрів України 
від 12 травня 1994 р. N 302 

4. Документи,  які підтверджують родинний зв’язок 
членів сім’ї  особи  з  інвалідністю внаслідок війни або 
учасника бойових дій; 
5.  Довідку про  взяття  на  облік внутрішньо 
переміщеної особи  на  кожного  члена сім’ї загиблого 
або особи з інвалідністю внаслідок  війни,  або  учасника  
бойових дій;    
6. Довідку   про  взяття  на  облік внутрішньо 
переміщеної особи  (видану  згідно  з Порядком 
оформлення і видачі довідки про взяття   на   облік  
внутрішньо  переміщеної  особи,  затвердженим 
постановою  Кабінету  Міністрів України від 1 жовтня 
2014 р. N 509  

7. Членами сімей осіб, визначених у абзаці 
чотирнадцятому пункту 1  статті  10 Закону України 

"Про статус ветеранів війни, гарантії їх  соціального  
захисту", та особами з інвалідністю I-II  групи,  які стали 
особами з інвалідністю внаслідок поранень,  
каліцтва,  контузії чи інших ушкоджень здоров’я, 
одержаних під час участі у Революції Гідності, 
визначеними пунктом 10 частини другої статті  7  Закону 
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального  захисту", які є внутрішньо переміщеними 
особами, крім документів,  зазначених  у цьому пункті, 
додатково надається довідка,  видана  органом  
соціального  захисту населення, в якому зазначена   
категорія   осіб, що    перебуває   на   обліку   в  Єдиній 
інформаційній  базі  даних  про  внутрішньо  
переміщених осіб,про наявність  цих  осіб  або  членів їх 
сім’ї у:  
     -  переліку  осіб,  які  під  час  участі  в  масових 
акціях громадського   протесту   отримали   тілесні   
ушкодження  (тяжкі, середньої  тяжкості, легкі), 
затвердженому наказом МОЗ;  
     -  списку  осіб,  смерть  яких  пов’язана з участю в 
масових акціях громадського протесту, що відбулися у 
період з 21 листопада 2013  р.  по  21  лютого  2014  
р.,затвердженому Мінсоцполітики;  
8.   Довідка з  місця  роботи  про  працевлаштування  
(для працевлаштованих)    на всіх повнолітніх членів 
сім’ї. 
9.Довідки про те, чи перебувають заявник та члени його 
сім'ї на квартирному обліку за місцем роботи. 
10.Довідки про наявність чи відсутність зареєстрованого 
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права приватної власності на будинок (квартиру) по 
місту Тернополю на всіх членів сім’ї, включаючи 
неповнолітніх дітей, з ТОВ «Міське бюро технічної 
інвентаризації» (інформація станом на 29.12.2012 року). 

10.1. Довідки про наявність чи відсутність 
зареєстрованого права приватної власності на будинок 
(квартиру) з Зборівського районного бюро технічної 
інвентаризації (для мешканців населених пунктів, які 
входять у склад Тернопільської міської територіальної 
громади). 

11. Паспорти громадян України (сторінки, які містять 
інформацію про особу, дату видачі паспорта, 
реєстрацію) або інші документи, що посвідчують особу. 
11.1. При наявності паспортів громадян  України у формі 
ID-картки необхідно пред'явити довідки  про реєстрацію 
місця проживання особи. 
12.Реєстраційні  номери  облікових карток платників 
податків з Державного реєстру фізичних осіб – 

платників податків (ідентифікаційних номерів), не 
пред'являються у випадку наявності паспорта 
громадянина України у формі ID-картки. 

   Вказані документи пред’являються на всіх членів сім'ї.
  

3. Порядок та спосіб подання 
документів 

Оригінали документів пред’являються  заявником 
особисто разом з повнолітніми членами сім'ї або 

уповноваженою особою  по нотаріально посвідченій 

довіреності у ЦНАП та після сканування 
адміністратором ЦНАПу повертаються суб’єкту 

звернення. При пред’явленні  документів по довіреності 
необхідно надати для сканування оригінали довіреності 
та документів, що посвідчують особу, на яку оформлена 
довіреність. 

4. Платність (безоплатність) 
НП, розмір та порядок 
внесення плати 
(адміністративного збору) 
за платну НП; 
розрахунковий рахунок для 
внесення сплати 

Безоплатно 

5. Строк надання НП 30 календарних днів 

6. Результат надання НП Рішення виконавчого комітету про взяття на квартирний 
облік за місцем проживання у виконавчому комітеті 
міської ради внутрішньо переміщених осіб з числа 
учасників бойових дій та членів їх сімей, а також членів 
сімей загиблих, відповідно до Закону України «Про 
статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 

або мотивована письмова відмова.  
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7. Спосіб і місце отримання 
відповіді (результату НП) 

Повідомлення про взяття на квартирний облік за місцем 
проживання у виконавчому комітеті міської ради 
внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових 
дій та членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, 
відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їх соціального захисту» або мотивовану 
відмову на підставі прийнятого рішення виконавчого 
комітету заявник отримує у ЦНАП особисто або через 
уповноважену особу на підставі нотаріально посвідченої 
довіреності. 

8. Перелік підстав для 
відмови у наданні НП 

1.Відсутність повного пакета документів. 
2.Недостовірність інформації зазначеної в документах. 
3. Відсутність підстав для зарахування на квартирний 
облік. 

9. Акти законодавства, що 
регулюють порядок та 
умови надання НП 
(пункти, статті, розділи 
тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів) 

1. Пункти 13-15, 17, 20, 22, 24-27, 31-32, 38, 44, 46, 47 

«Правил обліку громадян, що потребують покращення 
житлових умов та надання їм житлових приміщень, 
затверджені постановою Ради міністрів УРСР і 
Укрпрофради від 11 грудня 1984 р. N 470. 

2. Ст. 60 Житлового Кодексу Української РСР від 
30.06.1983 року № 5464-Х. 

3. Закон  України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» пункти 19 і 20 частини 
першої статті 6 для осіб з інвалідністю  в наслідок війни, 
визначених в пунктах 11-14 частини другої статті 7, та 
членів їх сімей, а також членів сімей загиблих, 
визначених  абзацами  четвертим  - восьмим, 
шістнадцятим - двадцять другим пункту 1 статті 10.  

4. Додаток 3 рішення виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради №1740 від 24.10.2012року 
«Про затвердження переліків документів». 

 

Форма заяви до Інформаційної картки Н-11-04-02 для взяття на квартирний облік за місцем проживання у 

виконавчому комітеті міської ради внутрішньо переміщених осіб з числа учасників бойових дій відповідно 
до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» додається. 
 


