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Секретаріат Кабінету Міністрів України

Про надання відповіді
на інформаційний запит

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації 
відповідно до статті 20 Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
за дорученням заступника керівника апарату виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) Є. Ситніченка від 

06.10.2021 № 5184 (з) розглянуто Ваш інформаційний запит від 02.10.2021, що 

надійшов листом Секретаріату Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 

№ 32038/0/2-21 та, в межах компетенції, повідомляємо.
Районні в місті Києві державні адміністрації під час вирішення питань 

обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, керуються 
вимогами Житлового кодексу Української РСР, Правилами обліку громадян, які 
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм житлових приміщень в 

Українській РСР, затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і 
Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 № 470 

(далі – Правила), постановою виконавчого комітету Київської міської ради 

народних депутатів і Президії Київської міської ради професійних спілок від 

15.07.1985 № 582 «Про порядок застосування у м. Києві «Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення житлових умов, і надання їм жилих 

приміщень в Українській РСР», іншими нормативно-правовими актами.
Підстави для взяття на квартирний облік громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов, визначені пунктом 13 Правил.
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Відповідно до пункту 15 Правил на квартирний облік беруться громадяни, 
які потребують поліпшення житлових умов, постійно проживають, а також 

мають реєстрацію місця проживання у даному населеному пункті. При 

визначенні потреби громадян у поліпшенні житлових умов беруться до 

розрахунку члени їх сімей, які прожили і мають реєстрацію місця проживання у 

відповідному населеному пункті не менше встановленого строку (для міста 
Києва – 5 років). 

Згідно з абзацом 2 пункту 8 Правил, квартирний облік громадян, які 
працюють на підприємствах, в установах, організаціях, що мають житловий 

фонд і ведуть житлове будівництво або беруть пайову участь у житловому 

будівництві, здійснюється за місцем роботи, а за їх бажанням – також і в 

виконавчому комітеті Ради народних депутатів за місцем проживання.
Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 31.01.2011 № 121 «Про реалізацію 

районними в місті Києві державними адміністраціями окремих повноважень» 

визначені повноваження районних в місті Києві державних адміністрацій. 
Питання відведення земельних ділянок не віднесено до повноважень районних 

в місті Києві державних адміністрацій.
Станом на 06.10.2021 при Святошинській районній в місті Києві державній 

адміністрації на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, 
перебуває 8032 родин. 

Список осіб, які перебувають у загальній черзі та осіб, які користуються 
правом першочергового та позачергового забезпечення жилими приміщеннями, 
надається в додатку.

Додаток: на 130 арк. в 1 прим. в електронному форматі.

Заступник голови         Олексій МОШКОВСЬКИЙ

Галина Мощенко
Ірина Шовкова 290 07 10


