Відділ обліку та розподілу житлової площі Дарницького
району
Зміст:

Відділ обліку та розподілу житлової площі

Контакти
Керівництво
Функції
Див. також
Питання-відповіді за темою
Статті за темою
Контакти за темою

Дарницького району

Адреса

вул. О.Кошиця, 11, к.
110, 109, 108
м. Київ, 02068

Телефон

+380 (44) 565 46 92
+380 (44) 564 91 37
+380 (44) 565 44 73

Факс

+380 (44) 564 91 16

Е-пошта

drda@kmda.gov.ua
darn_zverngrom@kmda.g
ov.ua

Розклад роботи

Понеділок-четвер –
9.00–18.00
П’ятниця - 9.00–16.45
Обідня
перерва–13.00-13.45

Дні прийому

Вівторок 14.00-18.00,
Четвер 09.00-13.00

Контакти
Керівництво
Посада

ПІБ

Начальник відділу

Броновицький Олександр Володимирович

Функції
надає адміністративні послуги;
веде поіменний облік громадян, прийнятих на квартирний облік за місцем проживання на загальних підставах та окремо, які підлягають

веде поіменний облік громадян, прийнятих на квартирний облік за місцем проживання на загальних підставах та окремо, які підлягають
забезпеченню житлом на пільгових умовах;
здійснює контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил та норм при наданні житлових приміщень
працівникам;
аналізує стан та складає за встановленою формою річну звітність про перебування громадян, які потребують поліпшення житлових
умов, на квартирному і соціальному квартирному обліку та про надання їм житлових приміщень;
бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного розвитку Дарницького району міста Києва;
бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;
розробляє проекти розпоряджень Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації з квартирних питань;
інформує населення про стан руху квартирної черги за результатами щорічної інвентаризації;
готує пропозиції по заселенню квартир, переданих по актах від Департаменту будівництва та житлового забезпечення виконавчого
органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
оформляє ордери серії Б на жилі приміщення та ордери на право зайняття службових жилих приміщень, здійснює їх облік;
здійснює контроль за своєчасним заселенням житлових приміщень, які надаються громадянам;
веде облік площі поточного звільнення згідно з повідомленнями комунальних підприємств житлового господарства району та вносить
пропозиції райдержадміністрації про подальше її використання;
веде облік черговиків квартирного обліку, які виявили бажання придбати житло за програмами, «70х30», «Доступне житло» та молодих
сімей, які виявили бажання придбати житло по пільговому молодіжному кредиту;
готує та видає громадянам довідки про перебування на квартирному обліку та довідки про перебування у списках бажаючих прийняти
участь у програмах «Доступне житло», «70х30»;
бере участь у підготовці звітів голови Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації.

Див. також
Питання-відповіді за темою

Статті за темою
Проект енергозбереження 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

