ІНФОРМАЦІЙНА
КАРТКА
№ 88
Затверджена рішенням
виконкому міської ради
від 02.10.2019 № 347

Центр надання
адміністративних послуг
виконкому Пирятинської міської
ради
37000, м. Пирятин
пл. Героїв Майдану, 2
тел. (05358)3-23-50, 3-23-53
Е-mail: cnap@pyryatyn-mrada.gov.ua
Графік роботи:
Понеділок – з 08-00 до 17-00
Вівторок – з 08-00 до 17-00
Середа – з 08-00 до 17-00
Четвер – з 08-00 до 20-00
П’ятниця – з 08-00 до 17-00
Субота – з 08-00 до 14-00

1.

Видача довідки власнику (співвласнику) нерухомого майна
(житла) щодо прийняття або неприйняття участі в приватизації
квартири (одноквартирного будинку, кімнати у квартирі чи
одноквартирному будинку, кімнати у гуртожитку) в житловому
фонді виконавчого комітету Пирятинської міської ради
1. Письмова заява.
2. Копія паспорту.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Письмова згода від заявника (власника,
співвласника) житла та членів його сім’ї на збір
та обробку персональних даних.
Перелік документів, необхідних 5. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про
для отримання
народження неповнолітніх дітей.
7. Оригінал
та ксерокопія свідоцтва про
адміністративної послуги
укладення шлюбу.
8. Оригінал та ксерокопія
свідоцтва про
реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та
по батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу
(у разі повторної зміни прізвища, імені та по батькові, не
пов’язаної з реєстрацією шлюбу.

2.

3.

4.

5.

Порядок та спосіб їх подання

Заява з доданими документами надається
заявником особисто чи уповноваженою ним
особою або надсилається поштою цінним
листом з описом вкладення та повідомленням
про вручення
Безоплатно

Платність(безоплатність)
надання адміністративної
послуги
Строк надання адміністративної Протягом 14 календарних днів з дня реєстрації
заяви про надання послуги. У разі направлення
послуги
додаткових
запитів
термін
розгляду
збільшується до 30 календарних днів
Перелік підстав для відмови у 1. Невідповідність поданих документів вимогам
законодавства
наданні адміністративної
2. Подання заявником документів, визначених
послуги
законодавством для отримання послуги, не в
повному обсязі

6.
7.

8.

9.

10.

Результат надання
адміністративної послуги
Способи отримання відповіді
(результату)

Акти законодавства, що
регулюють порядок та умови
надання адміністративної
послуги

Право на оскарження

Відповідальний за виконання

Видача довідки
Відмова
Видається заявнику (уповноваженій особі
заявника), надсилається поштою на адресу,
вказану заявником у заяві.
Закони України: „Про місцеве самоврядування
в Україні“, „Про приватизацію державного
житлового фонду“, „Про звернення громадян“,
Житловий кодекс Української РСР,
Положення про порядок передачі квартир
(будинків), жилих приміщень у гуртожитках у
власність громадян
Суб’єкт звернення має право подати скаргу: на
дії чи бездіяльність адміністраторів керівнику
ЦНАП або міському голові;
на отриманий через ЦНАП результат послуги до
суб’єкта надання послуги, до міського голови та в
судовому порядку

Відділ управління комунальною власністю
виконкому Пирятинської міської ради
37000, Полтавська обл., м. Пирятин,
вул.Соборна,42
Тел.(факс) (05358) 32271

Міському голові
Сімонову А.В.
____________________________________________
(прізвище, ім’я та по батькові громадянина)
______________________________________________
( мІсце реєстрації )

______________________________________________
(контактний мобільний телефон)

ЗАЯВА
Прошу
надати
довідку
про
те,
що
я,
_______________________________________________________________________________
(вказати п р і з в и щ е, і м’ я та по б а т ь к о в і г р о м а д я н и н а, рік його народження)
_____________________________________________________________________
______________________________________________________________________
(вказати
паспортні дані: номер, серія, ким і коли виданий)

проживаючи за адресою: м.Пирятин, вул._________________________________________
№ буд.____, кв._______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати період проживання в місті Пирятині, з якого часу по який )
разом з членами сім’ї: _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(вказати п р і з в и щ а, і м’ я

та по б а т ь к о в і членів сім’ї,

рік їх народження)

не приймала(в)(и) участі в безоплатній приватизації житла в житловому фонді
Пирятинської міської ради за вказаною (ними) адресою (ми ).
До заяви додаю:
1. Письмова заява.
2. Копія паспорту.
3. Копія ідентифікаційного коду.
4. Письмова згода від заявника (власника, співвласника) житла та членів його сім’ї на збір та
обробку персональних даних.
5. Оригінал(и) та ксерокопія(ї) свідоцтва(в) про народження неповнолітніх дітей.
7. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про укладення шлюбу.
8. Оригінал та ксерокопія свідоцтва про реєстрацію повторної зміни прізвища, імені та по
батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу (у разі повторної зміни прізвища, імені та по
батькові, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу.
Даю згоду на використання моїх даних з законом України „Про захист персональних даних“, зазначених у заяві
та доданих документів.
Також посвідчую, що повідомлення про включення даних про мене (членів сім’ї) до бази персональних даних
„Звернення громадян“ виконкому пирятинської міської ради, із правами, які я маю відповідно до змісту статті 8
Закону України „Про захист персональних даних“, ознайомлений(а)

____________
(число, місяць, рік)

___________________
(підпис )

_______________________
(П.І.Б. громадянина)

