ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням виконкому
Тростянецької міської ради
№ 360 від 26.07.2019 р.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА № 01-24
ВИДАЧА ОХОРОННОГО СВІДОЦТВА (БРОНІ) НА КВАРТИРУ
ЦНАП (центр надання
адміністративних послуг)

Перелік необхідних
документів

Оплата
Термін виконання
Результат послуги
Спосіб отримання
Причини відмови

Законодавча основа

42600, вул. Миру, буд. 6, м. Тростянець, Сумська область
тел. (05458) 6-62-90
E-mail: trost-cnap@ukr.net
Офіційний сайт Тростянецької міської ради
www.trostyanets-miskrada.gov.ua
Графік прийому суб’єктів звернення:
Понеділок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Вівторок з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
Середа
з 08-00 до 20-00 год. без перерви на обід
Четвер
з 08-00 до 17-15 год. без перерви на обід
П’ятниця з 08-00 до 16.00 год. без перерви на обід
Субота вихідний день
Неділя вихідний день
1) заява;
2) довідка про склад сім”ї і прописку із КП ТМР «ТЖЕУ»;
3) довідка із КП ТМР «ТЖЕУ» про відсутність
заборгованості за квартиру та комунальні послуги;
4) ксерокопії паспортів усіх повнолітніх членів сім”ї;
5) довідка від військової частини чи контракт на
проходження служби, відрядження (для
військовослужбовців);
6) трудовий договір (для цивільних громадян).
безкоштовно
не більше одного місяця з дня надходження заяви (та
враховуючи строк на проведення найближчого засідання
виконкому)
рішення виконавчого комітету міської ради «Про
видачу охоронного свідоцтва (броні) на квартиру;
особисто або поштою
1) недостовірні дані;
2) неповний пакет документів;
3) наявність заборгованості за квартиру та комунальні
послуги.
1) Ст.19 Постанова Ради міністрів Української РСР і
Української Республіканської Ради професійних спілок
«Про затвердження Правил обліку громадян, які
потребують поліпшення житлових умов, і надання їм
житлових приміщень в Українській РСР» від 11.12.1984
року № 470.
ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА

ВИДАЧА ОХОРОННОГО СВІДОЦТВА (БРОНІ) НА КВАРТИРУ

Формуляр №1
Міському голові
Бові Ю. А.
_______________________________
(прізвище, ім’я по батькові)
_________________________________
(адреса)
__________________________________
(телефон)

ЗАЯВА
Прошу оформити охоронне свідоцтво (бронь) на ____-х кімнатну квартиру №_____,
житловою площею _______м2 у будинку №_______ по вул.__________
у м.Тростянець терміном на _______ років, у зв”язку із укладенням трудового договору і
виїздом для роботи у район .......) _________________________________________.
Перелік документів, які додаються:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________
4._________________________________________________________________
5._________________________________________________________________

“_______”_____________20____р.

___________________
(підпис заявника)

ТРОСТЯНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ВИДАЧА ОХОРОННОГО СВІДОЦТВА (БРОНІ) НА КВАРТИРУ

