
 

 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

25 червня 2021 року                      № 191 
 
 

Про затвердження інформаційних карток адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
виконавчого  комітету Гірської сільської ради Бориспільського району 
Київської області 

 
З метою забезпечення надання адміністративних послуг, створення зручних та 

доступних умов для отримання необхідних громадянам та суб'єктам 
господарювання адміністративних послуг, якості їх надання, відповідно до Закону 
України «Про адміністративні послуги», виконавчий комітет Гірської сільської 
ради,-     

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити інформаційні картки адміністративних послуг за кодом 12 

«Послуги служби у справах дітей» згідно Переліку адміністративних послуг, які 
надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 
комітету Гірської сільської  ради», який затверджено рішенням Гірської сільської 
ради № 438-15-VIII від 17.06.2021 (Додаток № 1-№ 20). 

2. Організаційне виконання рішення покласти на відділ «Центр надання 
адміністративних послуг» Виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий комітет 
Гірської сільської ради. 

 
  
 
Сільський голова                                                                      Роман ДМИТРІВ            

 

 
 

 



 
Додаток № 1  

                  до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-01 
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ДАРУВАННЯ ЖИТЛА 

(МАЙНА) БАТЬКАМ, ЯКІ МАЮТЬ МАЛОЛІТНІХ (НЕПОВНОЛІТНІХ) 
ДІТЕЙ 

(назва адміністративної послуги) 
  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 

 п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс 

України, Закон України «Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей», Закон України «Про 
охорону дитинства», Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про захист персональних даних», 



Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

П. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів України  
від 24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 
органів опіки та піклування, пов’язаної із 
захистом прав дитини» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява на ім’я голови органу опіки та 
піклування обох батьків (осіб, які їх замінюють) 
малолітньої дитини або заява дитини  після 14 
років. 
2. Копія свідоцтва про народження дитини. 
3. Копія паспортів обох батьків (осіб, які їх 
замінюють). 
4. Копія довідки про присвоєння 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків заявників. 
5. Копія документів, що підтверджують право 
власності (користування) дитини на відчужуване 
майно та майно яке буде придбано. 
6. Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до 
законодавства (на відчужуване майно). 
7. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї 
та реєстрацію або витяг з домової  книги. 
8. Копія рішення про встановлення опіки (для 
опікунів, піклувальників). 
9. Копія свідоцтва про укладання або розірвання 
шлюбу між батьками дитини (у разі наявності). 
10. Довідка, видана органом реєстрації актів 
цивільного стану за місцем реєстрації 
народження дитини, про те, що відомості про 
батька внесені за вказівкою матері відповідно до 



ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу України (у 
разі, коли дитину виховує одинока мати). 
11. Довідка управління (відділу) у справах 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб за місцем реєстрації сім’ї  (у разі виїзду сім’ї 
на постійне місце проживання за кордон). 

 
10. Порядок та спосіб 

подання документів, 
необхідних для 

отримання 
адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Неповний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги. 
2. Порушення прав дитини на житло. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Дозвіл на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна, право власності на яке або 
право користування яким має дитина. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка  
  

 



 
Додаток № 1  

                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-01  

 
 Заява дарувальника 

Голові органу опіки та піклування Гірської 
сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія______________ 
номер_________________________________ 
виданий 
______________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
______________________________________ 
______________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
контактний телефон ____________________ 
 

ЗАЯВА 
 Прошу надати дозвіл на укладення договору   

____________________________________________________________________ 
(міни, відчуження, дарування) 

майна ______________________________________________________________ 
(будинок, квартира, земельна ділянка, корпоративні права тощо) 

________________________________________________________________________________ 

 

 

на ім`я (ступінь родинних зв`язків)   
(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження) 

 

 

Зобов′язуюсь: здійснити правочин з житлом протягом трьох місяців та надати 
Службі у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради копію 
договору дарування. 

 



Перелік документів: 
 
1. Заява на ім’я голови органу опіки та піклування обох батьків (осіб, які їх замінюють) 
малолітньої дитини або заява дитини  після 14 років. 
2. Копія свідоцтва про народження дитини. 

3. Копія паспортів обох батьків (осіб, які їх замінюють). 
4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
заявників. 
5. Копія документів, що підтверджують право власності (користування) дитини на відчужуване 
майно та майно яке буде придбано. 
6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до 
законодавства (на відчужуване майно). 
7. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію або витяг з домової  книги. 

8. Копія рішення про встановлення опіки (для опікунів, піклувальників). 
9. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками дитини (у разі наявності). 
10. Довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до ч. 1 статті 135 
Сімейного кодексу України (у разі, коли дитину виховує одинока мати). 
11. Довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 
за місцем реєстрації сім’ї (у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон). 
 

 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 

 
 

______________                                                                 _______________ 
          (дата)                                                                                                     (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Додаток № 2  

                    до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-02 

ВИДАЧА АКТІВ ОБСТЕЖЕННЯ УМОВ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ  
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Сімейний кодекс України; Закон України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав 
дитини» 

6. Акти центральних - 



органів виконавчої влади 
7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ органів 
місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Копія паспорта заявника. 
3. Довідка з місця реєстрації (проживання) 
заявника. 
4. Довідка з місця реєстрації дитини. 
5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 10 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Подані документи не відповідають 
вимогам  законодавства. 
2. У поданих документах є виправлення або 
дописки, не завірені в установленому порядку. 



14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Завірений в установленому порядку акт 
обстеження умов проживання дитини. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка У відповідності до законодавства України 
службою у справах дітей проводиться 
обстеження умов проживання: 
-дітей-сиріт; 
-дітей, позбавлених батьківського 
піклування; 
-дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах; 
-дітей, які можуть бути усиновленими; 
-дітей, які залишились без батьківського 
піклування. 
А також у разі: 
-здійснення органом опіки та піклування 
контролю за цільовим витрачанням аліментів 
на дитину; 
-спору між матір’ю та батьком щодо 
визначення місця проживання дитини; 
-визначення способу участі у вихованні 
дитини того з батьків, хто проживає окремо 
від неї; 
-підтвердження місця проживання дитини під 
час вирішення питання її тимчасового виїзду 
за межі України; 
-позбавлення або поновлення батьківських 
прав; 
-побачення з дитиною матері, батька, які  
позбавлені батьківських прав; 
-відібрання дитини від особи, яка тримає її у 
себе не на підставі закону або рішення суду; 
-порушення питання щодо майнових прав  
дитини; 
-скасування усиновлення та визнання його 
недійсним; 
-вчинення насильства над дитиною; 
-порушення особистих прав та законних  
інтересів дитини. 

 
 

 



 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-02 
   

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
__________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий __________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
__________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
__________________________________________  
контактний телефон ________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу провести обстеження житлово-побутових умов дитини 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання) 
____________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________ 
з метою (вказати причину обстеження)___________________________________ 
____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
 
Перелік документів:    
1. Заява. 

2. Копія паспорта заявника. 
3. Довідка з місця реєстрації (проживання) заявника. 

4. Довідка з місця реєстрації дитини. 
5. Копія свідоцтва про народження дитини. 



Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
    
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                  (підпис) 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 3  
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-03 

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ БАТЬКАМ ДІЯТИ ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНЬОЇ ТА 
НЕПОВНОЛІТНІЙ ДИТИНІ ЗА ЗГОДОЮ БАТЬКІВ ПРИ УКЛАДЕННІ 
ДОГОВОРУ КУПЛІ-ПРОДАЖУ ЖИТЛА ЗА УМОВИ ПОПЕРЕДНЬОГО 

ПРИЙНЯТТЯ У ВЛАСНІСТЬ ДИТИНОЮ ЖИТЛА РІВНОЦІННОГО 
ВІДЧУЖУВАНОМУ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Цивільний кодекс України, Сімейний кодекс 
України, Закон України «Про основи 
соціального захисту бездомних громадян і 
безпритульних дітей», Закон України «Про 



охорону дитинства», Закон України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про захист персональних даних», 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

п. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів 
України  від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини»  

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 
 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява обох батьків (осіб, які їх замінюють) 
малолітньої дитини або заява дитини після 14 
років. 
2. Копія свідоцтва про народження дитини. 
3. Копія паспортів обох батьків (осіб, які їх 
замінюють). 
4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного 
номера облікової картки платника податків 
заявників. 
5. Копія документів, що підтверджують право 
власності (користування) дитини на відчужуване 
майно та майно яке буде придбано. 
6. Витяг з Державного реєстру речових прав на 
нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до 
законодавства. 
7. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї 
та реєстрацію. 
8. Копія рішення про встановлення опіки (для 
опікунів, піклувальників). 
9. Копія свідоцтва про укладання або розірвання 
шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності). 
10. Довідка, видана органом реєстрації актів 
цивільного стану за місцем реєстрації 
народження дитини, про те, що відомості про 



батька внесені за вказівкою матері відповідно до 
ч. 1 статті 135 Сімейного кодексу України (у 
разі, коли дитину виховує одинока мати). 
11. Довідка управління (відділу) у справах 
громадянства, імміграції та реєстрації фізичних 
осіб за місцем реєстрації сім’ї (у разі виїзду сім’ї 
на постійне місце проживання за кордон). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. До суду подано позов про позбавлення 
батьків дитини (або того з них, який звернувся 
за дозволом) батьківських прав особами, 
зазначеними у статті 165 Сімейного кодексу. 
2. Особа, яка звернулася за дозволом, 
повідомила про себе неправдиві відомості, що 
мають суттєве значення для вирішення питання 
про надання дозволу чи відмову в його наданні. 
3. Судом, органом опіки та піклування або 
прокурором постановлено (прийнято) рішення 
про відібрання дитини від батьків (або того з 
них, який звернувся за дозволом) без 
позбавлення їх батьківських прав відповідно до 



статті 170 Сімейного кодексу. 
4. Між батьками дитини немає згоди стосовно 
вчинення правочину щодо нерухомого майна 
дитини. 
5. Мати та/або батько дитини, які (яка, який) 
звернулися за дозволом, позбавлені судом 
батьківських прав відповідно до статті 164 
Сімейного кодексу. 
6. Між батьками дитини або між одним з них та 
третіми особами існує судовий спір стосовно 
нерухомого майна, за дозволом на вчинення 
правочину щодо якого звернулися батьки 
дитини (або один з них). 
7. Вчинення правочину призведе до звуження 
обсягу існуючих майнових прав дитини та/або 
порушення охоронюваних законом інтересів 
дитини. 
 
 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Дозвіл на вчинення правочинів щодо 
нерухомого майна, право власності на яке або 
право користування яким має дитина. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

16. Примітка  
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-03 
 
 
 Заява матері/батька 

Голові органу опіки та піклування Гірської 
сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія______________ 
номер_________________________________ 
виданий 
______________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
______________________________________ 
______________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
контактний телефон ____________________ 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу дати дозвіл укладення договору купівлі-продажу 
____________________________________________________________________ 
(квартири, будинку, земельної ділянки, їх частки тощо) 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________,  
право спільної сумісної власності на яку (право користування якою) має (мають): 

____________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я по батькові дитини (дітей), дата народження) 

____________________________________________________________________ 
Житлові та майнові права дитини (дітей) будуть забезпечені шляхом одночасного 
першочергового _______________________(придбання/дарування) на ім’я моєї 
дитини моєю/моїм 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ (ступінь 

родинних зв`язків, прізвище, ім’я по батькові) 
__________________(мати, батько) разом з дитиною (дітьми) проживатиме 
____________________________________________________________________ 
 
 



Зобов’язуємось:  
1. після укладення таких договорів зберегти за дитиною її майнові та житлові права; 
2. надати до Служби у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради копію 
договору купівлі-продажу та копію договору дарування протягом місяця після їх укладання та 
копії інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 
реєстрацію прав власності, довідку про реєстрацію місця проживання дитини. 
 
Перелік документів: 
1. Заява обох батьків (осіб, які їх замінюють) малолітньої дитини або заява дитини після 14 
років. 
2. Копія свідоцтва про народження дитини. 

3. Копія паспортів обох батьків (осіб, які їх замінюють). 
4. Копія довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 
заявників. 
5. Копія документів, що підтверджують право власності (користування) дитини на відчужуване 
майно та майно яке буде придбано. 
6. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, відповідно до 
законодавства. 
7. Довідка з місця проживання, про склад сім’ї та реєстрацію. 

8. Копія рішення про встановлення опіки (для опікунів, піклувальників). 
9. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між батьками дитини ( у разі наявності). 
10. Довідка, видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем реєстрації народження 
дитини, про те, що відомості про батька внесені за вказівкою матері відповідно до ч. 1 статті 135 
Сімейного кодексу України (у разі, коли дитину виховує одинока мати). 
11. Довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб 
за місцем реєстрації сім’ї (у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за кордон). 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 

 
 

______________                                                                 _______________ 
          (дата)                                                                                                     (підпис) 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 4  
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-04 

НАДАННЯ ДОКУМЕНТІВ НА ПРИСВОЄННЯ ЗВАННЯ УКРАЇНИ  
«МАТИ-ГЕРОЇНЯ» 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про державні нагороди 

України» 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
- 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 



7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява матері на сільського голову.  
2. Копія паспорта матері. 
3. Копія ідентифікаційного коду матері. 
4. Копії свідоцтв про народження дітей.  
5. Довідки про відсутність судимості у матері та 
повнолітніх дітей та дітей, яким виповнилось 14 
років (дійсна до 5 місяців). 
6. Довідки на дітей віком до 14 років про 
наявність чи відсутність відомостей на дітей чи 
перебувають (не перебувають) на обліку 
правопорушників, у тому числі звільнених зі 
спеціальних виховних установ. 
7. Додаткова інформація про фактичне місце 
проживання або перебування родини жінки, її 
дітей. 
8. Інформація (копія атестата, диплома тощо) 
про освіту кожного з дітей (де навчались, який 
заклад закінчили). 
9. Характеристика на матір та дітей з місця 
роботи, навчання. 
10. Інформація про зайнятість громадською 
діяльністю заявника та дітей. 
11. Інформація про особисті досягнення 
заявника та дітей (копії дипломів, грамот, 
подяк). 
12. У разі смерті дитини копія свідоцтва про 
смерть. Якщо у свідоцтві про смерть дитини не 
вказана причина смерті – довідку про причину 
смерті дитини. 
13. Копія трудової книжки матері. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 



11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Зібрано не повний пакет документів. 
2. Є судимість у матері або дітей. 
3. Діти виховувалися в інтернатних закладах. 
4. Негативні характеристики на матір або 
дітей  з місця роботи або навчання. 
5. Причиною смерті дитини є суїцид. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету Гірської сільської  
ради про підтримку кандидатури на висунення 
за здобуття почесного звання «Мати-героїня». 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка Остаточне рішення про присвоєння почесного 
звання України «Мати-героїня» приймається 
Указом Президента України і не має 
регламенту розгляду. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-04 

 
  Сільському голові  

Дмитріву Р.М. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

 
ЗАЯВА 

 
Я, громадянка України, __________________________________________,  

(ПІБ жінки, дата народження) 
____________________________________________________________________яка 
народила та виховала до восьмирічного віку _________________________  
       (зазначити кількість дітей) 
а саме: 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
______________________________________________________________ 

(ПІБ всіх дітей, дата народження) 
Прошу розглянути подані мною документи на підтримку кандидатури на 

висунення за здобуття почесного звання почесного звання України «Мати-
героїня». 
 
Перелік документів: 

1. Заява матері на сільського голову.  
2. Копія паспорта матері. 



3. Копія ідентифікаційного коду матері. 
4. Копії свідоцтв про народження дітей.  
5. Довідки про відсутність судимості у матері та повнолітніх дітей та дітей, яким виповнилось 
14 років (дійсна до 5 місяців). 
6. Довідки на дітей віком до 14 років про наявність чи відсутність відомостей на дітей чи 
перебувають (не перебувають) на обліку правопорушників, у тому числі звільнених зі 
спеціальних виховних установ. 
7.  Додаткова інформація про фактичне місце проживання або перебування родини жінки, її 
дітей. 
8. Інформація (копія атестата, диплома тощо) про освіту кожного з дітей (де навчались, який 
заклад закінчили). 
9. Характеристика на матір та дітей з місця роботи, навчання. 

10. Інформація про зайнятість громадською діяльністю заявника та дітей. 
11. Інформація про особисті досягнення заявника та дітей (копії дипломів, грамот, подяк). 
12. У разі смерті дитини копія свідоцтва про смерть. Якщо у свідоцтві про смерть дитини не 
вказана причина смерті – довідку про причину смерті дитини. 

13. Копія трудової книжки матері. 
 

  
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
 
 
______________                                                                 _______________ 
          (дата)                                                                                                     (підпис) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 5  

                    до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-05 
НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ 

ПРАВА НА АЛІМЕНТИ, У ЗВЯЗКУ З ПЕРЕДАЧЕЮ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 
НЕРУХОМЕ МАЙНО МАЛОЛІТНІЙ (НЕПОВНОЛІТНІЙ) ДИТИНІ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 
послуги 

4. Закони України  Ст. 190 Сімейного кодексу України, Закон 
України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Закон України «Про захист 
персональних даних», Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів П. 66, 67 постанови Кабінету Міністрів 



України  України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги, а також вимоги 
до них 

1. Заяви кожного з батьків. 
2. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів. 
3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Копія свідоцтва про розірвання (укладання)  
шлюбу. 
5. Довідки з місця проживання. 
6. Копія рішення суду про стягнення 
аліментів на утримання дитини. 
7. Інформація про сплату аліментів (довідка 
відділу державної виконавчої служби, довідка 
з місця роботи, поштові перекази тощо). 
8. Копії правовстановлюючих документів на 
нерухоме майно, яке передається дитині у 
власність. 
9. Витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий 
відповідно до законодавства. 
 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові - 



акти, на підставі яких 
стягується плата 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного 
збору) за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Неповний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги. 
2. Порушення прав дитини. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради про надання дозволу на 
укладання договору про припинення права на 
аліменти, у зв’язку з передачею права 
власності на нерухоме майно малолітній 
(неповнолітній) дитині. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Додаток № 1  

                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-05 

 
 

Голові органу опіки та піклування  
виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
___________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія___________________ 
номер______________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
 

ЗАЯВА 
 

 Прошу надати дозвіл  на укладання та підписання договору про припинення 
права на аліменти ________________________________________  
___________________________________________________________________                                     

(П.І.Б. дитини, дата народження) 
стягувачем є _________________________________________________________ 

(П.І.Б. стягувача) 
 
у зв’язку з передачею їй права власності на нерухоме майно (квартира, будинок, 
частка майна тощо) за адресою: _________________________________ 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
право користування якою мають малолітні (неповнолітні (-я) діти (дитина)  
____________________________________________________________________                            

( П.І.Б., дата народження) 
 
 
Перелік документів:    

1. Заяви кожного з батьків. 
2. Копії паспортів, ідентифікаційних кодів. 



3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Копія свідоцтва про розірвання (укладання)  шлюбу. 

5. Довідки з місця проживання. 
6. Копія рішення суду про стягнення аліментів на утримання дитини. 
7. Інформація про сплату аліментів (довідка відділу державної виконавчої служби, довідка з 
місця роботи, поштові перекази тощо). 
8. Копії правовстановлюючих документів на нерухоме майно, яке передається дитині у 
власність. 
9. Витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий 
відповідно до законодавства.          
          
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 

 
 
 
 

______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Додаток № 6  
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-06 
ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ ДИТИНИ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА 14-

ТИ РІЧНОГО ВІКУ 
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 

 без перерви на обід.  
3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної 
послуги 

4. Закони України  Ст.161 Сімейного кодексу України, Закон 
України «Про захист персональних даних», 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності 



органів опіки та піклування, пов'язаної із 
захистом прав дитини» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ 
органів місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Особиста заява (подається за місцем 
проживання дитини). 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної 

послуги, а також вимоги 
до них 

1. Заява одного з батьків. 
2. Копія паспорта заявника. 
3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
 4. Довідка з місця реєстрації дитини і 
заявника (проживання). 
5. Копія свідоцтва про укладення або 
розірванні шлюбу (у разі наявності). 
6. Довідка з місця навчання, виховання 
дитини, про участь батьків у вихованні та 
догляді. 
7. Довідка про сплату аліментів ( у разі 
наявності).  
8. Довідка про доходи. 
9. Довідка від лікаря-нарколога. 
10. Довідка від лікаря-психіатра. 
11. Акт обстеження умов проживання 
заявника (у разі проживання заявника у 
іншому регіоні). 
12. Зафіксована згода дитини, яка досягла 10 
років. 
На розсуд заявника до заяви можна додавати 
інші документи, які підтверджують 
доцільність визначення місця проживання із 
заявником (характеристика за місцем 
проживання, місцем роботи тощо). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Заява того з батьків, що проживає окремо від 
дитини.  Подати заяву на отримання послуги 
заявник може особисто або через законного 
представника. 



11. Платність 
(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного 
збору) за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Документи не відповідають вимогам 
законодавства. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету Гірської 
сільської ради про затвердження висновку 
органу опіки на піклування щодо визначення 
місця проживання дитини. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або поштою. 

16. Примітка Батьки та дитина (якщо вона досягла такого 
віку та рівня розвитку, що може висловити 
свою думку) беруть участь у засіданні комісії 
з питань захисту прав дитини, де 
розглядається його звернення. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-06 

 
  Голові Органу опіки та піклування  

Гірської сільської ради  
Дмитріву Р.М. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу розглянути питання про визначення місця проживання моєї /моїх  
дитини/дітей _________________________________________________________ 

(ПІБ дитини/дітей, дата народження) 
____________________________________________________________________ 
зі мною матір’ю/батьком _____________________________________________ 

(ПІБ того з батьків дитини/дітей з ким буде проживати дитина/діти) 
за моїм місцем фактичного проживання/реєстрації _________________________ 
         (зазначити повну адресу) 
___________________________________________________________________________________
____ 
у зв’язку ____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(зазначити причину необхідності визначення з повним обґрунтуванням) 

 
Перелік документів: 



1. Заява одного з батьків. 
2. Копія паспорта заявника. 

3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Довідка з місця реєстрації дитини і заявника (проживання). 

5. Копія свідоцтва про укладення або розірванні шлюбу (у разі наявності). 
6. Довідка з місця навчання, виховання дитини, про участь батьків у вихованні та догляді. 

7. Довідка про сплату аліментів ( у разі наявності).  
8. Довідка про доходи. 

9. Довідка від лікаря-нарколога. 
10. Довідка від лікаря-психіатра. 

11. Акт обстеження умов проживання заявника (у разі проживання заявника у іншому регіоні). 
12. Зафіксована згода дитини, яка досягла 10 років. 
На розсуд заявника до заяви можна додавати інші документи, які підтверджують доцільність 
визначення місця проживання із заявником (характеристика за місцем проживання, місцем 
роботи тощо). 

 
 

 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 

 
 
 
______________                                                                 _______________ 
          (дата)                                                                                                     (підпис) 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Додаток № 7  

                    до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-07 

ВИДАЧА ДОВІДКИ АБО ВИТЯГУ ЩОДО ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ 
ДИТИНИ-СИРОТИ ТА ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО 

ПІКЛУВАННЯ 
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про забезпечення організаційно-
правових умов соціального  захисту дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування», 
Закон України «Про захист персональних 
даних», Закон України «Про доступ до публічної 



інформації» 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
Постанова Кабінету Міністрів України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності  органів 
опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», Лист Державного департаменту з 
усиновлення та захисту прав дитини від 
20.07.2010 № 3.1/6-49/3823 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Копія паспорта. 
3. Документи, які підтверджують статус 
дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Заяву на отримання послуги заявник подає 
особисто. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок -  



для внесення плати 
12. Строк надання 

адміністративної послуги Протягом 5 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Заявник не перебуває на первинному обліку 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Видача довідки або витягу щодо 
підтвердження статусу дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або поштою. 

16. Примітка   
  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-07 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 

   

ЗАЯВА 
 Прошу надати довідку/витяг щодо підтвердження статусу  дитини-сироти, 
позбавленої батьківського піклування _____________________ 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження) 
 
з метою (вказати причину)_____________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 
Перелік документів:    

1. Заява одного з батьків. 
2. Копія паспорта заявника. 
3. Документи, які підтверджують статус дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування. 

 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  



З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 

 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 

 
 

Додаток № 8  
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-08 
НАДАННЯ ВИСНОВКУ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ІНСПЕКЦІЙНОГО 

ВІДВІДУВАННЯ ЩОДО ЦІЛЬОВОГО ВИТРАЧАННЯ АЛІМЕНТІВ НА 
ДИТИНУ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Ст. 186 Сімейного кодексу України, Закон 

України «Про місцеве самоврядування в 



Україні», Закон України «Про захист 
персональних даних», Закон України «Про 
доступ до публічної інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Наказ   Міністерства    соціальної    політики від 
15.11.2018 №1713 «Про затвердження Порядку 
здійснення органами опіки та піклування 
контролю за цільовим витраченням  аліментів на 
дитину» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

 Особиста заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Копія паспорта заявника. 
2. Копія свідоцтва про народження (паспорта) 
дитини. 
3. Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів 
за останні 12 місяців, видана Державною 
виконавчою службою України відповідно до 
Інструкції з організації примусового виконання 
рішень, затвердженої наказом    Міністерства    
юстиції     України від 02.04.2012 № 512/5, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 
від 02.04.2012 № 489/20802). Можливе надання 
довідки про утримання аліментів із заробітної 
платні з місця роботи заявника. 
4. У разі якщо аліменти на дитину сплачуються 
не за рішенням суду (за домовленістю між 
батьками дитини, договору між батьками про 
сплату аліментів на дитину) платник аліментів 
надає копії інших документів, що 
підтверджують сплату  аліментів на дитину та їх 
розмір. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Заяву на отримання послуги заявник подає 
особисто. 



11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Неповний перелік документів, необхідних для  
отримання адміністративної послуги. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Висновок за результатами інспекційного 
відвідування щодо цільового  витрачання 
аліментів на дитину. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто. 

16. Примітка   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-08 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 
Прошу перевірити цільове витрачання аліментів на утримання мого (моєї) 

малолітнього/ неповнолітнього (ї) сина (доньки) __________________________  
___________________________________________________________________    

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, число, місяць, рік народження) 
____________________________________________________________________, 
які отримує стягувач (батько/мати) ______________________________________ 
____________________________________________________________________, 
                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові отримувача аліментів) 
____________________________________________________________________ 
                                                   (адреса місця проживання отримувача аліментів) 
 
__________________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                 (мобільний телефон отримувача аліментів) 
у зв’язку з тим, батько (мати) малолітнього/ неповнолітнього (ї) сина (доньки)  

витрачає їх не за призначенням, а саме (чітко зазначити, на які потреби):______ 
____________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________ 
 
 

Перелік документів:    
1. Копія паспорта заявника. 

2. Копія свідоцтва про народження (паспорта) дитини. 
3. Розрахунок заборгованості зі сплати аліментів за останні 12 місяців, видана Державною 
виконавчою службою України відповідно до Інструкції з організації примусового виконання 
рішень, затвердженої наказом    Міністерства    юстиції     України від 02.04.2012 № 512/5, 
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України від 02.04.2012 № 489/20802). Можливе надання 
довідки про утримання аліментів із заробітної платні з місця роботи заявника. 
4. У разі якщо аліменти на дитину сплачуються не за рішенням суду (за домовленістю між 
батьками дитини, договору між батьками про сплату аліментів на дитину) платник аліментів 
надає копії інших документів, що підтверджують сплату  аліментів на дитину та їх розмір. 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 

 
 

______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Додаток № 9 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-09 
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ПОЗБАВЛЕННЯ (НЕ ПОЗБАВЛЕННЯ) 

БАТЬКІВСЬКИХ ПРАВ  
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 



4. Закони України  Закон України «Про забезпечення 
організаційно-правових умов соціального 
захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування», Закон України «Про 
захист персональних даних», Закон України 
«Про доступ до публічної інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова    Кабінету    Міністрів    України від 
24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 
опіки та піклування, пов’язаної із  захистом 
прав дитини» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

 Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Копія паспорта. 
3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Довідка про реєстрацію заявника. 
5. Копія документа про розлучення (у разі 
наявності). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Заяву на отримання послуги заявник подає 
особисто. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок  - 



внесення плати 
(адміністративного збору) 

за платну 
адміністративну послугу 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 5 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Відсутність повного пакету документів, 
визначеного у п. 9. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Видача довідки про позбавлення /не 
позбавлення батьківських прав. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або поштою. 

16. Примітка   
 

  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-09 

Голові органу опіки та піклування  
виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
___________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія___________________ 
номер______________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
 

ЗАЯВА 
Прошу надати довідку про те, що мене _________________________ 

____________________________________________________________________,  
(прізвище, ім’я, по батькові заявника, дата народження) 

 
не позбавляли батьківських прав (не відбирали дитину без позбавлення 
батьківських прав) відносно____________________________________________ 
____________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження) 
 

яка проживає разом з матір`ю/батьком за адресою:_________________________ 
____________________________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові матері/батька, дата народження, місце проживання, тел.) 
Перелік документів:    
1. Заява. 



2. Копія паспорта. 
3. Копія свідоцтва про народження дитини. 

4. Довідка про реєстрацію заявника. 
5. Копія документа про розлучення (у разі наявності). 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
______________                                                                          _______________ 

        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 

Додаток № 10 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-10 
ВИДАЧА ДОВІДКИ ПРО ТЕ, ЩО ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ОДНОГО З 

БАТЬКІВ «ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ ТА ДИТИНИ З БАГАТОДІТНОЇ 
СІМ`Ї» НЕ ВИДАВАЛИСЯ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



адміністративної послуги 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального 
захисту багатодітних сімей». Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про захист персональних даних», 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2010 року № 209 «Деякі питання 
виготовлення і видачі посвідчення Батьків з 
багатодітної сім'ї», постанова Кабінету 
Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 319 
«Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 2010 року № 
209», Наказ Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява одного з батьків.  
2. Копія паспорта. 
 
 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 



11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 5 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Неповний перелік документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Видача довідки про те, що за місцем реєстрації 
одного з батьків посвідчення батьків 
багатодітної сім’ї не видавалися.  

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто. 

16. Примітка   
 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-10 
 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу видати мені _________________________________________________ 
  (ПІБ заявника) 

довідку про те, що за місцем реєстрації я не отримував посвідчення батьків  
багатодітної сім’ї. 
 
 
 
 

Перелік документів:    
1. Заява одного з батьків. 



2. Копія паспорта. 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 
 
 

 
Додаток № 11 

                    до рішення Виконавчого комітету  
                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-11 
ВКЛЕЮВАННЯ НОВОЇ ФОТОКАРТКИ В ПОСВІДЧЕННЯ ДИТИНИ З 

БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї У ЗВЯЗКУ ІЗ ДОСЯГНЕННЯМ НЕЮ 14- РІЧНОГО 
ВІКУ  

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуг и 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального 
захисту багатодітних сімей», Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про захист персональних даних», 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2010 року № 209 «Деякі питання 
виготовлення і видачі посвідчення батьків з 
багатодітної сім'ї», постанова Кабінету 
Міністрів України від 18 квітня 2012 року 
Постанова № 319 «Про внесення змін до 
постанови Кабінету Міністрів України від 2 
березня 2010 року № 209», Наказ Міністерства 
України у справах сім’ї, молоді та спорту від 
29.06.2010 № 1947 «Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї» (зі 
змінами та доповненнями) 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 
 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява батька або матері. 
2. Копія паспорта одного з батьків (при подачі 
копій документів обов`язкове пред`явлення їх 
оригіналів для звірки). 
3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Оригінал посвідчення дитини з багатодітної 
сім`ї. 
5. Копія посвідчення батьків багатодітної сім`ї. 



6. Довідка про склад сім’ї. 
7. Фотокартка дитини розміром 30х40 мм 2 шт. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 10 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Неповний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги. 
2. Звернення не за місцем реєстрації одного з 
батьків. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

1. Відмова у вклейці фотокартки у 
посвідчення дитини з багатодітної сім`ї. 
2. Вклейка фотокартки у посвідчення дитини 
з багатодітної сім'ї 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

16. Примітка   
 

  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-11 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 

   

ЗАЯВА 
Прошу вклеїти нову фотокартку  у посвідчення дитини з багатодітної сім’ї  

моїй дитині  
                                                                
________________________________________________________________________________________________ 
                                                              (П.І.Б. дитини, дата народження)           
у зв’язку з досягненням нею 14-річного віку. 
Перелік документів:    
1. Заява батька або матері. 
2. Копія паспорта одного з батьків (при подачі копій документів обов`язкове пред`явлення їх 
оригіналів для звірки). 

3. Копія свідоцтва про народження дитини. 
4. Оригінал посвідчення дитини з багатодітної сім`ї. 



5. Копія посвідчення батьків багатодітної сім`ї. 
6. Довідка про склад сім’ї. 

7. Фотокартка дитини розміром 30х40 мм 2 шт. 
З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та зберігання 
посвідчень ознайомлені. При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити Службу  у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради. Відповідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних» даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у межах 
необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 
 

Додаток № 12 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
  

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-12 
ВНЕСЕННЯ ДАНИХ ПРО НОВОНАРОДЖЕНУ ДИТИНУ У 

ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКІВ БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї  
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



суб’єкта надання 
адміністративної послуг и 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з питань соціального 
захисту багатодітних сімей», Закон України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закон 
України «Про захист персональних даних», 
Закон України «Про доступ до публічної 
інформації» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова Кабінету Міністрів України 
від 2 березня 2010 року № 209 «Деякі питання 
виготовлення і видачі посвідчення батьків з 
багатодітної сім'ї», Постанова Кабінету 
Міністрів України від 18 квітня 2012 року № 
319 «Про внесення змін до постанови Кабінету 
Міністрів України від 2 березня 2010 року № 
209», Наказ Міністерства України у справах 
сім’ї, молоді та спорту від 29.06.2010 № 1947 
«Про затвердження Інструкції про порядок 
видачі посвідчень батьків та дитини з 
багатодітної сім’ї» (зі змінами та 
доповненнями) 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява батька або матері. 
2. Копія паспорта одного з батьків (при подачі 
копій документів обов`язкове пред`явлення їх 
оригіналів для звірки). 
3. Оригінал посвідчення батьків з багатодітної 
сім`ї. 
4. Копія свідоцтва про народження дитини. 
5. Довідка про склад сім’ї. 



10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 10 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

3. Неповний перелік документів, необхідних 
для отримання адміністративної послуги. 
4. Звернення не за місцем реєстрації одного з 
батьків. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Внесення даних про новонароджену дитину у  
посвідчення батьків багатодітної сім’ї. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

16. Примітка   
 

  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-12 
 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу внести дані про новонароджену дитину  
____________________________________________________________________ 
                                                                
_______________________________________________________________________________________________ 
                                                              (П.І.Б. дитини, дата народження) 
яка зареєстрована за адресою: __________________________________________                                           
                                                                               (адреса реєстрації) 
у посвідчення батьків багатодітної сім’ї.  



 
Перелік документів:    
1. Заява батька або матері. 
2. Копія паспорта одного з батьків (при подачі копій документів обов`язкове пред`явлення їх 
оригіналів для звірки). 
3. Оригінал посвідчення батьків з багатодітної сім`ї. 

4. Копія свідоцтва про народження дитини. 
5. Довідка про склад сім’ї.   
З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та зберігання 
посвідчень ознайомлені. При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити Службу  у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради. Відповідно до ЗУ «Про захист персональних 
даних» даю згоду на обробку, використання та зберігання моїх персональних даних у межах 
необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
       ______________                                                                         ___________________ 
                (дата)                                                                                              (підпис)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 13 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-13 

ВИДАЧА ОСОБІ ПОДАННЯ ПРО МОЖЛИВІСТЬ ПРИЗНАЧЕННЯ ЇЇ 
ОПІКУНОМ АБО ПІКЛУВАЛЬНИКОМ ПОВНОЛІТНЬОЇ НЕДІЄЗДАТНОЇ 

ОСОБИ АБО ОСОБИ, ЦИВІЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯКОЇ ОБМЕЖЕНА  
(назва адміністративної послуги) 

  
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



адміністративної послуги 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Цивільний кодекс України, Цивільно – 

процесуальний кодекс України 
5. Нормативно-правові акти, 

що регулюють порядок 
надання послуги     

Наказ Державного комітету у справах сім’ї та 
молоді, Міністерства освіти України, 
Міністерства праці та соціальної політики 
України від 26.05.1999 № 34/166/131/88 «Про 
затвердження Правил опіки та піклування» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Копія рішення/ ухвали суду про визнання 
потенційного підопічного недієздатною особою 
або про обмеження його цивільної дієздатності. 
3. Ухвала суду про відкриття провадження у 
справі. 
4. Копії паспортів потенційного опікуна / 
піклувальника і підопічного (з пред’явленням 
оригіналу). 
5. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у 
житловому приміщенні / будинку осіб 
(потенційного опікуна / піклувальника та 
підопічного). 
6. Акти обстеження житлових умов 
потенційного опікуна / піклувальника та 
підопічного. 
7. Висновок про стан здоров’я потенційного 
опікуна / піклувальника. 
8. Довідка про відсутність судимості 
потенційного опікуна / піклувальника. 
9. Довідка про дохід з місця роботи 
потенційного опікуна / піклувальника за 
останні 6 місяців або декларація про доходи 
за останній рік. 



10. Копії документів, які підтверджують 
родинні відносини потенційного опікуна / 
піклувальника та підопічного. 
11. Заяви повнолітніх членів сім’ї, які 
проживають разом із потенційним опікуном / 
піклувальником про надання згоди на 
призначення його опікуном / піклувальником. 
12. Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо 
перебуває на лікуванні). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Неповний пакет документів. 
2. Невідповідність поданих документів 
вимогам  чинного законодавства. 
3. Подання недостовірних даних. 

14.  Результат, який отримає 
одержувач  

1. Видача особі подання про можливість 
призначення опікуном або піклувальником 
повнолітньої недієздатної особи або особи, 
цивільна дієздатність якої обмежена. 
2. Відмова у видачі особі вищезазначеного 
подання. 



15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

16. Примітка Опіка встановлюється над особами, які судом 
визнані, недієздатними. Фізична особа може 
бути визнана судом недієздатною, якщо вона 
внаслідок хронічного, стійкого психічного 
розладу не здатна усвідомлювати значення своїх 
дій та (або) керувати ними.  
Для визнання особи недієздатною майбутній 
опікун має подати заяву до суду з відповідною 
заявою. Суд призначає опікуна на підставі 
подання від органу опіки та піклування.  
Кандидатура опікуна розглядається на 
Опікунській раді. Піклування встановлюється 
над особами дієздатність яких обмежена. Суд 
може обмежити цивільну дієздатність фізичної 
особи, якщо вона страждає на психічний розлад, 
який істотно впливає на її здатність 
усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними та якщо вона зловживає 
спиртними напоями, наркотичними засобами, 
токсичними речовинами, азартними іграми тощо 
і тим ставить себе чи свою сім'ю, а також інших 
осіб, яких вона за законом зобов'язана 
утримувати, у скрутне матеріальне становище.  
Для визнання особи обмежено дієздатною, 
майбутній опікун має подати заяву до суду з 
відповідною заявою. Суд призначає 
піклувальника на підставі подання від органу 
опіки та піклування. Кандидатура піклувальника 
розглядається на Опікунській раді. Пенсіонери 
додатково подають копію пенсійного 
посвідчення, а непрацюючі – довідку з центру 
зайнятості.  
У разі наявності майна подається копія 
правовстановлюючого документа, що 
підтверджує право власності підопічного на 
майно. 
Також до заяви подаються копії рішення/ухвали 
суду, а саме рішення про визнання потенційного 
підопічного недієздатною особою або про 
обмеження його цивільної дієздатності за 



наявності у потенційного підопічного такого 
правового статусу. 
Якщо судом розглядається справа про визнання 
фізичної особи недієздатною, встановлення над 
нею опіки та призначення їй опікуна / 
призначення опікуна особі, визнаній 
недієздатною, чи про обмеження цивільної 
дієздатності фізичної особи, встановлення над 
нею піклування та призначення їй 
піклувальника / призначення піклувальника 
особі, обмеженій у цивільній дієздатності 
подається ухвала суду про відкриття 
провадження у справі. 

 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-13 
 

 
Голові органу опіки та піклування  
виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
___________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія___________________ 
номер______________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
 

ЗАЯВА 
 
 Прошу надати подання про можливість призначення мене опікуном 
(піклувальником) повнолітньої недієздатної особи (особи, цивільна дієздатність 
якої обмежена) _______________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження)  
____________________________________________________________________ 
 



________________________________________________________________________________________________ 
   
Перелік документів:    
1. Заява. 
2. Копія рішення/ ухвали суду про визнання потенційного підопічного недієздатною особою або 
про обмеження його цивільної дієздатності. 
3. Ухвала суду про відкриття провадження у справі. 
4. Копії паспортів потенційного опікуна / піклувальника і підопічного (з пред’явленням 
оригіналу). 
5. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / будинку осіб 
(потенційного опікуна / піклувальника та підопічного). 

6. Акти обстеження житлових умов потенційного опікуна / піклувальника та підопічного. 
7. Висновок про стан здоров’я потенційного опікуна / піклувальника. 

8. Довідка про відсутність судимості потенційного опікуна / піклувальника. 
9. Довідка про дохід з місця роботи потенційного опікуна / піклувальника за останні 6 місяців 
або декларація про доходи за останній рік. 
10. Копії документів, які підтверджують родинні відносини потенційного опікуна / 
піклувальника та підопічного. 
11. Заяви повнолітніх членів сім’ї, які проживають разом із потенційним опікуном / 
піклувальником про надання згоди на призначення його опікуном / піклувальником. 
12. Довідка із закладу охорони здоров’я (якщо перебуває на лікуванні). 
 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 

 
 
 

______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Додаток № 14 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ІДЕНТИФІКАТОР 12-14 
ВИДАЧА ВИСНОВКУ ПРО ПІДТВЕРДЖЕННЯ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ 

ДИТИНИ ДЛЯ ЇЇ ТИМЧАСОВОГО ВИЇЗДУ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ 
(назва адміністративної послуги) 

 
Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 

 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 
  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Кодекс Сімейний стаття 157, Закон України 
«Про охорону дитинства» стаття 1 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, 
пов'язаної із захистом прав дитини» пункт 72-1 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Довідка про реєстрацію місця проживання 
дитини. 
3. Довідка про реєстрацію місця проживання 
заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані 
про реєстрацію місця проживання). 
4. Копію паспорта дитини (у разі наявності). 
5. Копія документа, виданого лікарсько-
консультативною комісією лікувально-
профілактичного закладу. 
6. Копія паспорта громадянина України (для 
непрацюючої малозабезпеченої особи). 
7. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (у 
разі наявності). 
8. Копія свідоцтва про народження дитини. 
9. Підтвердження про відправлення 
рекомендованого листа (у разі наявності). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 



  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 14 днів. 

3 Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Наявність рішення суду, в якому визначено 
місце проживання дитини з іншим із батьків або 
відкриття провадження у справі щодо 
визначення місця проживання дитини. 
2. Неподання заявником документів, 
передбачених Порядком провадження органами 
опіки та піклування діяльності, пов'язаної із 
захистом прав дитини. 
3. Встановлення під час відвідування дитини, 
бесіди з дитиною, яка досягла 14 років, 
недостовірних відомостей, поданих заявником, 
щодо місця її проживання. 
 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

1. Висновок про підтвердження місця 
проживання дитини для її тимчасового виїзду за 
межі України. 
2. Відмова у затвердженні висновку про 
підтвердження місця проживання дитини для її 
тимчасового виїзду за межі України. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка При вирішенні питання тимчасового виїзду 
дитини за кордон необхідно підтвердити місце 
проживання дитини. З цією метою той з батьків, 
з ким проживає дитина, подає в службу у 
справах дітей за місцем проживання дитини 
необхідний пакет документів. За результатами 
розгляду документів служба у справах дітей 



надає висновок про підтвердження місця 
проживання дитини для її тимчасового виїзду за 
межі України. 
 

  
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-14 
 
 Голові органу опіки та піклування  

виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
___________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
 
Паспорт (ID – картка)  серія___________________ 
номер______________________________________ 
виданий  ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
 
            ЗАЯВА 
 

Прошу Вас надати рішення виконавчого комітету про затвердження 
висновку служби у справах дітей про підтвердження місця проживання дитини 
____________________________________________________________________ 

(ПІП, дата народження дитини) 
зі мною за адресою: ___________________________________________________ 
____________________________________________________________________для 
її тимчасового виїзду за межі України. 
Батько дитини ____________________________________, мешкає за адресою: 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
телефон _____________________________________________________________ 



Рішення суду про визначення місця проживання дитини з іншим із батьків або 
відкриття провадження у справі щодо визначення місця проживання дитини 
відсутнє. 
 
Перелік документів:    
1. Заява. 

2. Довідка про реєстрацію місця проживання дитини. 
3. Довідка про реєстрацію місця проживання заявника (у разі коли в паспорті відсутні дані про 
реєстрацію місця проживання). 
4. Копію паспорта дитини (у разі наявності). 
5. Копія документа, виданого лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 
закладу. 

6. Копія паспорта громадянина України (для непрацюючої малозабезпеченої особи). 
7. Копія рішення суду про розірвання шлюбу (у разі наявності). 

8. Копія свідоцтва про народження дитини. 
9. Підтвердження про відправлення рекомендованого листа (у разі наявності). 

 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 15 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-15 

РІШЕННЯ ПРО РОЗВ`ЯЗАННЯ СПОРУ МІЖ БАТЬКАМИ, ЩОДО 
ВИЗНАЧЕННЯ АБО ЗАМІНИ ІМЕНІ, ПРІЗВИЩА, ПО-БАТЬКОВІ ДИТИНИ  

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс 
України, Закон України «Про органи і служби у 
справах дітей та спеціальні установи для дітей», 
Закон України «Про адміністративні послуги» 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

Постанова КМУ від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, 
пов’язаної із захистом прав дитини» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Довідка з місця реєстрації (проживання). 
3. Копія паспорта матері (батька) дитини. 
4. Копія свідоцтва про укладення або 
розірвання шлюбу (у разі наявності).           

  
 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 

 - 



за платну 
адміністративну послугу 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

- 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення про розв'язання спору між батьками 
щодо визначення або зміни імені, прізвища, по 
батькові дитини. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) 

Отримати результати надання послуги заявник 
може особисто. 

16. Примітка Для розв'язання спору, що виник між батьками, 
щодо визначення імені, прізвища, по батькові 
дитини, один з батьків подає службі у справах 
дітей за місцем проживання дитини із заявою та 
відповідним пакетом документів.  
Служба у справах дітей з метою вивчення 
ситуації та підготовки висновку щодо 
визначення або зміни прізвища, імені та по 
батькові дитини проводить бесіду з матір'ю, 
батьком та дитиною, якщо вона досягла такого 
віку та рівня розвитку, що може висловити свою 
думку. Рішення органу опіки та піклування про 
розв'язання спору між батьками щодо 
визначення або зміни імені, прізвища, по 
батькові дитини приймається виконавчим 
органом сільської ради з урахуванням висновку 
служби у справах дітей. 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-15 
 

Голові органу опіки та піклування  
виконавчого комітету  
Гірської сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
___________________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія___________________ 
номер______________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
___________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу змінити (визначити) прізвище або ім’я, мого(єї) малолітнього (ньої) 
сина (доньки) ________________________________________________________ 

                       (число, місяць, рік народження ) 

у зв’язку з тим, що ____________________________________________________ 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
          
Перелік документів:    
1. Заява. 

2. Довідка з місця реєстрації (проживання). 



3. Копія паспорта матері (батька) дитини. 
4. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу (у разі наявності).             
              
     
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 
 

Додаток № 16 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-16 

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ПРО НАДАННЯ ПОВНОЇ ЦИВІЛЬНОЇ 
ДІЄЗДАТНОСТІ  

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



адміністративної послуги 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Цивільний кодекс України 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

- 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

 Надання повної цивільної дієздатності. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Письмова згода батьків заявника на 
надання повної цивільної дієздатності. 
3. Копії паспортів. 
4. Копії реєстраційних номерів облікової 
картки платника податків. 
5. Копія свідоцтва про народження дитини. 
6. Копія трудового договору (за наявності). 
 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

 - 



адміністративну послугу 
11.3. Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 
-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

- 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Прийняття рішення про надання неповнолітнім 
особам повної цивільної дієздатності. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка Повна цивільна дієздатність може бути надана 
фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і 
працює за трудовим договором, а також 
неповнолітній особі, яка записана матір'ю або 
батьком дитини. Надання повної цивільної 
дієздатності провадиться за рішенням органу 
опіки та піклування за заявою заінтересованої 
особи за письмовою згодою батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника, а у разі 
відсутності такої згоди повна цивільна 
дієздатність може бути надана за рішенням суду. 
Повна цивільна дієздатність може бути надана 
фізичній особі, яка досягла шістнадцяти років і 
яка бажає займатися підприємницькою 
діяльністю. За наявності письмової згоди на це 
батьків (усиновлювачів), піклувальника або 
органу опіки та піклування така особа може 
бути зареєстрована як підприємець. У цьому 
разі фізична особа набуває повної цивільної 
дієздатності з моменту державної реєстрації її як 
підприємця. 
У разі реєстрації шлюбу фізичної особи, яка не 
досягла повноліття, вона набуває повної 
цивільної дієздатності. Момент набуття повної 
цивільної дієздатності — реєстрація шлюбу. 
Шлюбний вік для чоловіків і жінок 
встановлений у вісімнадцять років. 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-16 
 
 Голові органу опіки та піклування Гірської 

сільської ради 
Дмитріву Р.М. 
 
______________________________________ 
(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія______________ 
номер_________________________________ 
виданий 
______________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
______________________________________ 
______________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
контактний телефон ____________________ 
 

ЗАЯВА 
 

Прошу вирішити питання щодо надання мені повної цивільної дієздатності у 
зв’язку з тим, що ________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_______________________________________________________ 
 
Перелік документів:    
1. Заява. 

2. Письмова згода батьків заявника на надання повної цивільної дієздатності. 
3. Копії паспортів. 



4. Копії реєстраційних номерів облікової картки платника податків. 
5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

6. Копія трудового договору (за наявності). 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 

Додаток № 17 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-17 

ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БАГАТОДІТНОЇ СІМ`Ї, ЯКА ПРИБУЛА З ІНШИХ 
ТЕРИТОРІЙ 

(назва адміністративної послуги) 
 

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про охорону дитинства»  
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 «Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї», Постанова КМУ від 
02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і 
видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 
дитини з багатодітної сім’ї» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява батька або матері. 
2. Копії свідоцтв про народження дітей. 
3. Копії паспортів. 
4. Довідки про реєстрацію місця проживання 
особи (включає реєстрацію батьків та всіх 
дітей). 
5. Копії посвідчень батьків багатодітної сім’ї 
та дітей з багатодітної сім’ї. 
6. Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або 
матері, які виховують дітей самостійно). 
7. Довідка із загальноосвітнього, професійно-
технічного, вищого навчального закладу (у разі, 
якщо діти навчаються за денною формою 
навчання). 
8. Довідки про реєстрацію місця проживання 
або перебування особи під час навчання (для 
осіб від 18 до 23 років, які навчаються за 
денною формою). 
9. Копії документів, що підтверджують зміну 
прізвища батька/матері у разі повторного 
шлюбу чи інших причин, якщо такі зміни 
відбулися. 
10. У разі народження або навчання дитини за 



межами України – копій свідоцтва про 
народження дитини та довідки з навчального 
закладу з перекладом на українську мову, 
вірність якого засвідчена нотаріусом. 
11. У разі коли нотаріус не володіє відповідною 
мовою, переклад документів може бути 
зроблено перекладачем, справжність підпису 
якого засвідчує нотаріус. 
12. У разі переміщення багатодітної сім’ї із 
тимчасово окупованої території України або 
району проведення антитерористичної операції 
чи населеного пункту, розташованого на лінії 
зіткнення, до іншої адміністративно- 
територіальної одиниці – копія довідки про 
взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 
13. У разі досягнення дитиною 14 річного віку в 
посвідчення вклеюється нова фотокартка. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги один з 
батьків може особисто або через законного 
представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 10 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Подання документів до заяви не в повному 
обсязі. 
2. Виявлення недостовірних відомостей у заяві 



або в документах, що додаються. 
14. Результат надання 

адміністративної послуги 
Довідка про включення їх родини до банку 
даних багатодітних сімей. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка   
 

 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-17 
 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
 прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 
                          (ким і коли виданий паспорт)  
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу взяти нашу сім’ю _________________________________________, 
                                                                     (прізвище сім’ї) 

на облік та включити до банку даних багатодітних сімей Гірської сільської ради.  
В сім’ї виховується ___________ (кількість дітей): 
 
1. __________________________________________________________________ 

(ПІБ дитини, дата народження,)  
2. __________________________________________________________________  

(ПІБ дитини, дата народження)  



3. __________________________________________________________________  
(ПІБ дитини, дата народження)  

4. __________________________________________________________________  
(ПІБ дитини, дата народження)  

  
Перелік документів:    
1. Заява батька або матері. 
2. Копії свідоцтв про народження дітей. 

3. Копії паспортів. 
4. Довідки про реєстрацію місця проживання особи (включає реєстрацію батьків та всіх дітей). 

5. Копії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дітей з багатодітної сім’ї. 
6. Копія свідоцтва про шлюб (крім батька або матері, які виховують дітей самостійно). 
7. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (у разі, 
якщо діти навчаються за денною формою навчання). 
8. Довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб 
від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою). 
9. Копії документів, що підтверджують зміну прізвища батька/матері у разі повторного шлюбу 
чи інших причин, якщо такі зміни відбулися. 
10. У разі народження або навчання дитини за межами України – копій свідоцтва про 
народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність 
якого засвідчена нотаріусом. 
11. У разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документів може бути 
зроблено перекладачем, справжність підпису якого засвідчує нотаріус. 
12. У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району 
проведення антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, 
до іншої адміністративно- територіальної одиниці – копія довідки про взяття на облік 
внутрішньо переміщеної особи. 
13. У разі досягнення дитиною 14 річного віку в посвідчення вклеюється нова фотокартка.   
З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та зберігання 
посвідчень ознайомлені. При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити Службу  у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради.  
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 18 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-18 

ПРИЙОМ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ВИДАЧІ ПОСВІДЧЕННЯ БАТЬКАМ І 
ДІТЯМ З БАГАТОДІТНИХ СІМЕЙ  

(назва адміністративної послуги) 
  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



адміністративної послуги 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про охорону дитинства» 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
Постанова КМУ від 23.12.2015 №1099 «Деякі 
питання виготовлення і видачі посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї», Постанова КМУ від 
02.03.2010 №209 «Деякі питання виготовлення і 
видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 
дитини з багатодітної сім’ї» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

Наказ ЦОВВ від 13.08.2008 №3337 «Про єдиний 
облік багатодітних сімей в Україні», Наказ 
ЦОВВ від 29.06.2010 №1947 «Про затвердження 
Інструкції про порядок видачі посвідчень 
батьків та дитини з багатодітної сім’ї» 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Звернення одного з подружжя (чоловіка чи 
дружини), яке перебуває у зареєстрованому 
шлюбі, разом проживає та виховує трьох і 
більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, 
або один батько (одна мати), який (яка) 
проживає разом з трьома і більше дітьми та 
самостійно їх виховує. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява одного із батьків. 
2. Фотокартки батьків та дітей віком від 6 років 
(кольорові або чорно-білі) розміром 30 × 40 
міліметрів. 
3. Документи, що підтверджують факт 
виховання дитини одним із батьків (у разі 
реєстрації повторного шлюбу та проживання із 
дітьми від попереднього шлюбу). 
4. Копія довідки із закладу освіти або свідоцтва 
про народження дитини (у разі народження 
дитини або навчання особи віком від 18 до 23 
років за денною формою навчання за межами 
України). 
5. Довідка про підтвердження зарахування до 



закладу освіти або про переведення на 
наступний курс навчання в межах відповідної 
програми підготовки (у разі продовження строку 
дії посвідчення, якщо дитина навчається за 
денною формою навчання у закладі загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої, вищої освіти). 
6. Копія свідоцтва про народження дитини. 
7. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які 
не перебувають у шлюбі). 
8. Копії сторінок паспорта громадянина України 
батьків із даними про прізвище, ім’я, по батькові 
(за наявності), дату видачі паспорта. 
9. Копія посвідки на постійне проживання 
батьків, якщо вони є іноземцями або особами 
без громадянства, які перебувають в Україні на 
законних підставах. 
10. Довідки структурного підрозділу 
виконавчого органу місцевої ради про те, що за 
місцем реєстрації батька або матері посвідчення 
не видавалися (у разі реєстрації одного з батьків 
у іншому населеному пункті). 
11. Для отримання посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з 
багатодітної сім`ї внутрішньо переміщеним 
особам необхідно подати замість п.5 – довідка 
про взяття на облік внутрішньо переміщених 
осіб всіх членів сім’ї (копії). 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

 - 



(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 
11.3. Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 
-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 10 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Сім’я перебуває у незареєстрованому шлюбі. 
2. Звернення не за місцем реєстрації одного з 
батьків. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Видача посвідчень батьків та дітей (з 6 років) з 
багатодітних сімей. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка Багатодітна сім’я - це подружжя (чоловік та 
жінка), яке перебуває у зареєстрованому шлюбі, 
разом проживає та виховує трьох і більше дітей, 
у тому числі кожного з подружжя, або один 
батько (одна мати), який (яка) проживає разом з 
трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. 
До складу багатодітної сім’ї включаються також 
діти, які навчаються за денною або дуальною 
формою здобуття освіти у закладах загальної 
середньої, професійної (професійно-технічної), 
фахової передвищої та вищої освіти, - до 
закінчення закладів освіти, але не довше ніж до 
досягнення ними 23 років. Документом, що 
підтверджує статус багатодітної сім’ї і дітей з 
такої сім’ї та їх право на отримання пільг, є 
відповідне посвідчення. 
Діти, над якими встановлено опіку чи 
піклування, до складу багатодітної сім’ї не 
входять. 
Сім’я, в якій чоловік та жінка перебувають у 
незареєстрованому шлюбі не є багатодітною та 
не має права на отримання пільг та посвідчень 
батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім’ї. 
 

  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-18 
 

  Начальнику  
служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
Прошу Вас видати мені посвідчення батьків багатодітної сім’ї та прошу 

видати посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моїм дітям (вказуються тільки діти, 
яким вже виповнилося 6 років): 
1. __________________________________________________________________ 

(ПІБ дитини, дата народження,)  
2. __________________________________________________________________  

(ПІБ дитини, дата народження)  
3. __________________________________________________________________  

(ПІБ дитини, дата народження)  
4. __________________________________________________________________  

(ПІБ дитини, дата народження)  



які мешкають разом зі мною за адресою (фактична адреса проживання): 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

В сім’ї виховується ___________ (кількість дітей). 
 
Перелік документів:    

1. Заява одного із батьків. 
2. Фотокартки батьків та дітей віком від 6 років (кольорові або чорно-білі) розміром 30 × 40 
міліметрів. 
3. Документи, що підтверджують факт виховання дитини одним із батьків (у разі реєстрації 
повторного шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу). 
4. Копія довідки із закладу освіти або свідоцтва про народження дитини (у разі народження 
дитини або навчання особи віком від 18 до 23 років за денною формою навчання за межами 
України). 
5. Довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про переведення на наступний 
курс навчання в межах відповідної програми підготовки (у разі продовження строку дії 
посвідчення, якщо дитина навчається за денною формою навчання у закладі загальної середньої, 
професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти). 

6. Копія свідоцтва про народження дитини. 
7. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі). 
8. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків із даними про прізвище, ім’я, по 
батькові (за наявності), дату видачі паспорта. 
9. Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами без 
громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах. 
10. Довідки структурного підрозділу виконавчого органу місцевої ради про те, що за місцем 
реєстрації батька або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації одного з батьків у 
іншому населеному пункті). 
11. Для отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та посвідчень дитини з багатодітної 
сім`ї внутрішньо переміщеним особам необхідно подати замість п.5 – довідка про взяття на 
облік внутрішньо переміщених осіб всіх членів сім’ї (копії). 

 
З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та зберігання 
посвідчень ознайомлені. При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити Службу  у справах 
дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради.  
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
 
 
______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Додаток № 19 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-19 

ВСТАНОВЛЕННЯ ОПІКИ НАД МАЙНОМ ДИТИНИ-СИРОТИ ТА 
ДИТИНИ, ПОЗБАВЛЕНОЇ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ  

(назва адміністративної послуги) 
  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 
4. Закони України  Закон України «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей», ст. 74 
Цивільного кодексу України 

5. Акти Кабінету Міністрів 
України  

 П. 55, 56, 57, 58, 59, 60 Порядку провадження 
органами опіки та піклування діяльності, 
пов’язаної із захистом прав дитини, 
затвердженого постановою  КМУ від 24.09.2008 
року № 866 «Питання діяльності органів опіки 
та піклування, пов’язаної із захистом прав 
дитини», Правил опіки та піклування, 
затверджених наказом Державного комітету 
України у справах сім’ї та молоді, Міністерства 
охорони здоров’я України, Міністерства освіти 
України, Міністерства праці та соціальної 
політики України від 26.05.1999 року 
№34/166/131/88 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Подати заяву на отримання послуги заявник 
може особисто або через законного 
представника. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Копія рішення про влаштування дитини. 
3. Опис майна, над яким встановлюється опіка. 
4. Документи, які підтверджують право 
власності дитини на майно. 
5. Акт обстеження житлово-побутових умов 
потенційного опікуна над майном та висновок 
про можливість виконання ним обов’язків 
опікуна. 
6. Заяву опікуна, піклувальника дитини про 
відмову бути опікуном над майном дитини, 



засвідчену нотаріально або написану ним 
власноручно в присутності посадової особи, яка 
здійснює прийом документів, про що робиться 
позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, 
по батькові, підпису посадової особи та дати. 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

послуги 
Послуга безоплатна. 

  У разі платності: 
11.1 Нормативно-правові акти, 

на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

Якщо встановлено, що: 
- житлово-побутові умови потенційного опікуна 
над майном  не відповідають санітарно-
гігієнічним та побутовим умовам; 
- надано висновок про неможливість виконання  
потенційним опікуном обов’язків опікуна над 
майном. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення виконавчого комітету Гірської сільської 
ради про встановлення опіки над майном 
дитини-сироти та дитини, позбавленої 
батьківського піклування. 
Особі, яка призначається опікуном над майном 
дитини, служба у справах дітей за місцем 
знаходження майна видає рішення про 



встановлення опіки над майном, копію опису 
майна дитини, копії документів, які 
підтверджують право власності дитини на 
майно та забезпечує передачу їм майна дитини 
на підставі акта приймання-передачі. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка   
 

  
Додаток № 1  

                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-19 

 
  Начальнику  

служби у справах дітей виконавчого комітету 
Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 
 

   

ЗАЯВА 
 

Прошу встановити опіку та призначити мене опікуном над майном 
малолітнього (-ї)/неповнолітнього (-ї) ___________________________________ 
____________________________________________________________________,  

(прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження, адреса проживання) 
____________________________________________________________________ 
яке належить їй на підставі права власності на нерухоме майно (квартира, будинок, 
земельна ділянка, частка майна тощо)  
згідно: 
____________________________________________________________________ 



_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 
знаходиться за адресою: 
_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________.  
  
З правами та обов’язками опікуна над майном ознайомлений та буду їх 
виконувати.  
  
 Перелік документів:    
1. Заява. 
2. Копія рішення про влаштування дитини; 

3. Опис майна, над яким встановлюється опіка. 
4. Документи, які підтверджують право власності дитини на майно. 
5. Акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном та висновок про 
можливість виконання ним обов’язків опікуна. 
6. Заяву опікуна, піклувальника дитини про відмову бути опікуном над майном дитини, 
засвідчену нотаріально або написану ним власноручно в присутності посадової особи, яка 
здійснює прийом документів, про що робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, 
по батькові, підпису посадової особи та дати.        
            
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 

 
 
 
 

______________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 

 
  
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 20 
                    до рішення Виконавчого комітету  

                                                                                 Гірської сільської ради 
                                                                                 від 25.06.2021 № 191     

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 
ІДЕНТИФІКАТОР 12-20 

НАДАННЯ СТАТУСУ ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК 
ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ  

(назва адміністративної послуги) 
  

Служба у справах дітей виконавчого комітету Гірської сільської ради 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

  

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 
1. Місцезнаходження 

суб’єкта надання 
адміністративної послуги  

с. Гора, вул. Центральна, 5 

2. Інформація щодо режиму 
роботи суб’єкта надання 
адміністративної послуги 

Прийом та видача документів здійснюється 
відповідно до робочого графіку ЦНАП. 
Графік роботи:  
понеділок- четвер з 8-30 до 17-00 
п’ятниця з 8-30 до 15-45 
без перерви на обід.  

3. Телефон/факс (довідки), 
адреса електронної 
пошти та веб-сайт 
суб’єкта надання 

адміністративної послуги 

Тел/факс. 04595-3-65-22 
E mail: silrada_gora@ukr.net 



Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Закон України «Про охорону дитинства» 
5. Акти Кабінету Міністрів 

України  
Постанова Кабінету Міністрів України від 
05.04.2017 № 268 «Про затвердження Порядку 
надання статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів» 

6. Акти центральних 
органів виконавчої влади 

- 

7. Акти місцевих органів 
виконавчої влади/ органів 

місцевого 
самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 
адміністративної послуги 

Заява. 

9. Вичерпний перелік 
документів, необхідних 

для отримання 
адміністративної послуги, 

а також вимоги до них 

1. Заява. 
2. Документ, що посвідчує особу. 
3. Свідоцтво про народження дитини або 
документ, що посвідчує особу дитини. 
4. Довідка про взяття дитини на облік як 
внутрішньо переміщеної особи або документ, 
що підтверджує проживання/перебування 
дитини в населеному пункті, на території якого 
здійснювалась антитерористична операція. 
5. Копію документа, що підтверджує 
повноваження законного представника дитини 
(якщо дитина постійно проживає/перебуває у 
закладі охорони здоров’я, закладі освіти або 
іншому дитячому закладі, – документа, що 
підтверджує факт перебування дитини в такому 
закладі) або родинні стосунки між дитиною та 
заявником. 
 

10. Порядок та спосіб 
подання документів, 

необхідних для 
отримання 

адміністративної послуги 

Особисто або через законного представника. 

11. Платність (безоплатність) 
надання адміністративної 

Послуга безоплатна. 



послуги 
  У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові акти, 
на підставі яких 
стягується плата 

- 

11.2. Розмір та порядок 
внесення плати 

(адміністративного збору) 
за платну 

адміністративну послугу 

 - 

11.3. Розрахунковий рахунок 
для внесення плати 

-  

12. Строк надання 
адміністративної послуги Протягом 30 днів. 

13. Перелік підстав для 
відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Виявлення недостовірних даних у поданих 
документах. 
2. Невідповідність наданого пакету 
документів вимогам чинного законодавства. 

14. Результат надання 
адміністративної послуги 

Рішення про надання статусу дитини, яка 
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів. 

15. Способи отримання 
відповіді (результату) Особисто або через законного представника. 

16. Примітка Важливо! У разі відсутності відомостей про 
реєстрацію місця проживання/перебування 
дитини, доказами, що підтверджують 
перебування на території АТО/ООС можуть 
бути відомості, які містяться в Державному 
реєстрі речових прав на нерухоме майно, 
документи про право власності батьків або 
дитини на рухоме чи нерухоме майно, свідоцтво 
про базову загальну середню освіту, атестат про 
повну загальну середню освіту, інші документи. 
У разі отримання поранення, контузії, каліцтва 
також подаються виписки з медичної картки 
дитини або консультаційного висновку 
спеціаліста, видані після медичного обстеження 
та лікування дитини в закладах охорони 
здоров’я та науково-дослідних установах, 
визначених Міністерством охорони здоров’я, із 



зазначенням діагнозу згідно з Міжнародною 
класифікацією хвороб та споріднених проблем 
здоров’я десятого перегляду, отриманих у період 
здійснення АТО/ООС. 
У разі обставин психологічного насильства 
також подаються висновки оцінки потреб сім’ї 
(особи) у соціальних послугах, підготовлені 
центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді за формою, затвердженою Міністерством 
соціальної політики України; копія посвідчення 
з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, 
якщо дитина отримала відповідний статус; копії 
свідоцтва про смерть та документа, що 
підтверджує загибель особи в населеному 
пункті, що знаходиться на території АТО/ООС , 
або копія документа, що підтверджує смерть 
особи внаслідок поранення, контузії, каліцтва, 
отриманих у зазначеному населеному пункті у 
період здійснення АТО/ООС, у разі загибелі 
батьків дитини або одного з них із числа 
цивільних осіб. 
За інших обставин подаються: 
– копії заяви про вчинення щодо дитини 
кримінального правопорушення або про 
залучення дитини до провадження як 
потерпілої, зареєстрованої в установленому 
порядку у відповідних правоохоронних органах; 
– витяг із Єдиного реєстру досудових 
розслідувань про відкриття кримінального 
провадження (незалежно від результатів 
досудового розслідування) за зазначеною заявою 
про вчинення злочину щодо дитини в зоні 
воєнних дій та збройних конфліктів; 
– висновок експерта за результатами судової 
експертизи (за наявності), проведеної під час 
досудового розслідування у кримінальному 
провадженні, якою встановлено факти 
фізичного, сексуального насильства щодо 
дитини внаслідок воєнних дій та збройних 
конфліктів (за наявності таких підстав). 
 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Додаток № 1  
                                                                                               до Інформаційної картки                   
                                                                                адміністративної послуги № 12-20 

  Начальнику  служби у справах дітей  
виконавчого комітету Гірської сільської ради  
Орел І. А. 
___________________________________________ 
__________________________________________ 

(прізвище ім’я по батькові, дата народження заявника) 
Паспорт (ID – картка)  серія__________________ 
номер____________________________________ 
виданий ___________________________________ 

(ким і коли виданий паспорт) 
___________________________________________ 
__________________________________________ 
                                          (місце реєстрації) 
___________________________________________  
контактний телефон _________________________ 
  

 

   

ЗАЯВА 
Я, __________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я, по-батькові) 
 
прошу надати статус моїй дитині 
_____________________________________________________________________________ 

(прізвище, ім`я, по-батькові дитини) 
 
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. 
Перелік документів:    
1. Заява громадянина або уповноваженої особи (за дорученням). 

2. Документ, що посвідчує особу. 
3. Свідоцтво про народження дитини або документ, що посвідчує особу дитини. 



4. Довідка про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документ, що 
підтверджує проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого 
здійснювалась антитерористична операція. 
5. Копію документа, що підтверджує повноваження законного представника дитини (якщо 
дитина постійно проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти або іншому 
дитячому закладі, – документа, що підтверджує факт перебування дитини в такому закладі) або 
родинні стосунки між дитиною та заявником. 
 
Відповідно до ЗУ «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги.  
З правами і обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 
_____________                                                                          _______________ 
        (дата)                                                                                                                 (підпис) 

 


