Відділ обліку та розподілу житлової площі Шевченківського
району
Зміст:

Відділ обліку та розподілу житлової площі
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Контакти за темою

Шевченківського району

Адреса

01030, м. Київ,
б-р Т. Шевченка, 26/4, 4
поверх

Телефон
Спеціалісти

+380 (44) 235 70 95
+380 (44) 234 35 24
+380 (44) 288 08 76
+380 (44) 234 69 12

Е-пошта

nataliia.ilchenko@shev.km
da.gov.ua

Розклад роботи

понеділок - четвер з 9.00
до 18.00
п'ятниця з 9.00 до 16.45
перерва з 13.00 до 13.45

Контакти
Керівництво
Посада

ПІБ

Телефон

Пошта

Начальник

Ільченко Наталія
Володимирівна

+380 (44) 235
70 95

nataliia.ilchenko@shev.kmda.gov.ua

Заступник

Чернявська Ольга
Семенівна

+380 (44) 234
14 44

olga.cherniavska@shev.kmda.gov.ua

прийом з житлових питань організацій, підприємств
та установ району

Чернявська Ольга
Семенівна

кабінет № 417, +380 (44) 234 14 44

прийом з питань зарахування на квартирний облік
прийом з питань прийняття заяв громадян та ведення
діловодства

Полтавцева Лариса
Едуардівна

кабінет № 416, +380 (44) 288 08 76

Організаційна структура

видача довідок про перебування на квартирному
обліку
прийом з питань внесення змін до справ квартирного
обліку

Крижанівський Сергій
Михайлович

кабінет № 418, +380 (44) 234 85 41

прийом з питань зміни договорів найму житла

Щербенко Олена
Анатоліївна

кабінет № 411, +380 (44) 234 69 12

прийом заяв та документів щодо видачі ордерів
мешканцям гуртожитків
запис на прийом до начальника відділу

Желябова Тетяна
Михайлівна

кабінет № 413, +380 (44) 235 70 95

Функції
Реалізація державної політики у сфері забезпечення громадян району житловою площею.
Надання адміністративних послуг відвідувачам Центру надання адміністративних послуг.
Організаційне забезпечення діяльності громадської комісії з житлових питань при Шевченківській районній в місті Києві державній
адміністрації.
Здійснення контролю за виконанням житлового законодавства підприємствами, установами та організаціями щодо обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов та перебувають на обліку за місцем роботи
Здійснення обліку отриманої громадянами житлової площі на новобудовах міста, поточного звільнення, службового житла, а також
житла соціального призначення.
Надання консультацій представникам підприємств, установ та організацій щодо оформлення документів з житлових питань.

Див. також
Питання-відповіді за темою

Статті за темою
Державна програма "Доступне житло" 70 на 30

Контакти за темою
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Департамент (ДПА) будівництва та житлового забезпечення
Районні державні адміністрації міста Києва (РДА)
Комунальні підприємства (КП) Керуючі компанії з обслуговування жилого фонду міста Києва
Житлово-експлуатаційні дільниці (ЖЕД) та виробничо-обслуговуючі підприємства (ВОП) міста Києва

