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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-33/03 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet Wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 
Wpisania obywateli do socjalnej ewidencji mieszkaniowej za miejscem 

zamieszkania 

Oryginał: upoważniony ds. ISO 
kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania 

 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Kierownik oddziału ewidencji i 

podziału mieszkań 

_______________ Т.І.Kuryliw  

Upoważniony ds. ISO 

 

_______________А.B.Łys  

Mer miasta 

 

______W.А.Аnuszkewyczus  

"___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. "___"_________ 2014 r. 
 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługe 

Oddział Ewidencji i Podziału Mieszkań. 

2 Miejsce składania 

dokumentów 

Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych 

ul.Niezależności, 9 

telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41 

e-mail: cnap@mvk.if.ua , 

strona internetowa: www.cnap.if.ua 

Godziny pracy: 

poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00 

wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00 

3 Wymagane załączniki 1. Wniosek. 

2. Zaświadczenie o skład rodziny i zameldowaniu. 

3. Kopii paszportów dorosłych członków rodziny. 

4. Kopii aktów o urodzeniu niepełnoletnich dzieci. 

5. Kopii zaświadczeń o otrzymaniu numeru NIP obywatelu i 

członkom go rodziny. 

6. Kopii aktów o zawarciu małżeństwa (o rozerwaniu 

związku małżeńskiego). 

7. Kopii dokumentów, które potwierdzają uprawnienie 

obywatela i członków go rodziny do ulg przy wpisaniu do 

ewidencji mieszkaniowej (jeżeli istnieje). 

8. Zaświadczenie z miejsca pracy. 

9. Zaświadczenie o dochodach członków rodziny za 

poprzedni rok. 

10. Zaświadczenie z Państwowej Agencji Zasobów 

Ziemskich Ukrainy o obecności lub braku działek u 

wnioskodawcy i pełnoletnich członków go rodziny (ul. 

Niezależności, 9). 

11. Zaświadczenie z Centrum Swiadczenia Usług 

Administracyjnych, związanych z wykorzystaniem 

środków transportowych podporządkowanych Inspekcji 

Transportu drogowego MSW Ukrainy w obwodzie 

Iwano-Frankowskim o posiadaniu środku transportu (ul. 

Junosti,23). 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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  12.Zaświadczenie o kwotach wypłaconych dochodów 

wydana przez Państwową Inspekcję Podatkową w Iwano-

Frankowsku Głównego Urzędu Ministerstwa Dochodów w 

Iwano-Frankowsku (ul. Nezależności,20). 

13.*Zaświadczenie informacyjne z Państwowego Rejestru 

Praw Rzeczowych  na majątek nieruchomy wydany przez 

Służbę Rejestracyjną Iwano-Frankowskiego miejskiego 

Urzędu Sprawiedliwości o posiadaniu lub braku  w 

wnioskodawcy i niepełnoletnich członków go rodziny 

obiektów majątku nieruch omowego (na zlecenie oddziału 

ewidencji i podziału mieszkania). 

  *W przypadku obecności w wnioskodawcy i członków go 

rodziny, który życzy być wpisany do socjalnej ewidencji 

mieszkaniowej, zarejestrowanego na prawach własności w 

Państwowemu Rejestrze Praw Rzeczowych na Majątek 

Nieruchomy pomieszczenia mieszkaniowego, dla 

wnioskodawcy będzie odmówiono w wzięciu go na socjalną 

kolejkę do otrzymania mieszkania (pkt.2 zasad wyliczenia 

wartości majątku, które jest w własności obywatela i 

członków go rodziny, zatwierdzono Rozporządzeniem N 682 

GMU z dnia 23 lipca 2008 r. Niektóre pytania realizacji 

Ustawy Ukrainy o funduszu mieszkaniowym socjalnego 

przeznaczenia) 

 

Uwaga: kopii dokumentów składają się poświadczone lub 

razem z oryginałami (dla uzgodnienia administratorem 

CŚUA) 
4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 
5 Wymagane opłaty Brak.  

6 Termin załatwienia sprawy 30 dni kalendarzowe 

7 Wynik świadczenia usługi Wypis z Uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej 

8 Sposób odbioru 

dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

9 Podstawa prawna Kodeks mieszkaniowy Ukraińskiej SRR z dnia  30 czerwca 

1983 r. N 5464-X.  

Ustawa Ukrainy nr 3334 – IV o funduszu mieszkaniowym 

socjalnego przeznaczenia z dnia 12 listopada 2006 roku.   

Rozporządzenie nr 682 GMU z dnia 23 lipca 2008 r. 

Niektóre pytania realizacji Ustawy Ukrainy o funduszu 

mieszkaniowym socjalnego przeznaczenia) 

Uchwała nr 150 Komitetu wykonawczego Iwano-

Frankowskiej Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2007 r.  o 

tymczasowym postanowieniu o udzielaniu mieszkania z  

funduszu mieszkaniowego socjalnego przeznaczenia i 

korzystania z takiego pomieszczenia. 
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