
ЗАТВЕРДЖЕНО  

постановою Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2008 р. N 682  

 

ПОРЯДОК 

взяття громадян на соціальний квартирний облік, їх перебування на 

такому обліку та зняття з нього 

 

     1. Взяття громадян на соціальний квартирний облік (далі-облік) 

здійснюється за рішенням органу місцевого самоврядування за місцем 

проживання громадян, які мають право на отримання квартир, садибних 

(одноквартирних) житлових будинків з житлового фонду соціального  

призначення, після набуття ними повної цивільної дієздатності відповідно до 

закону. Для взяття на облік громадянин або уповноважена ним особа, що 

підтверджується завіреною в установленому законом порядку довіреністю, 

подає письмову заяву.  

     Недієздатні громадяни беруться на облік за заявою опікунів або органів 

опіки та піклування.  

 

До заяви про взяття громадянина на облік додаються такі документи:  

 

1. Довідка про місце проживання та склад сім'ї за формою згідно з додатком 1;  

2 Копії документів,  що посвідчують особу громадянина та членів його сім'ї;  

3.Копії довідок про присвоєння ідентифікаційного номера громадянинові та 

членам його сім'ї;  

4. Копії документів, що підтверджують право громадянина  та членів його сім'ї 

на надання пільг під час взяття на облік;  

5. Довідки про доходи громадянина та членів його сім'ї за попередній рік;  

6. Відомості про вартість майна, що перебуває у власності громадянина та 

членів його сім'ї на момент взяття на соціальний квартирний облік, а саме: 

довідка з Державтоінспекції, довідка з органу державної податкової служби, 

довідка з бюро технічної інвентаризації, довідка з підрозділів Центру 

державного земельного кадастру. (пункт 5 Порядку врахування вартості майна, що 

перебуває у власності громадянина та членів його сім'ї постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 липня 2008 р. N 682.) 

 

 Внутрішньо переміщені особи надають довідку про взяття на облік 

внутрішньо переміщеної особи та  

  Довідку про перебування в Єдиній інформаційній базі даних про 

внутрішньо переміщених осіб. 
 

(Правом взяття на соціальний квартирний облік користуються громадяни України, які не 

мають житла або які мають право на поліпшення житлових умов відповідно до закону, 

середньомісячний сукупний дохід яких за минулий рік у розрахунку на одну особу менший 

від сумарної величини опосередкованої вартості наймання (оренди) житла в даному 

населеному пункті та прожиткового мінімуму, встановленого законодавством.) 

 


