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редакцiТ розпорядження
ОболонсьtсоТ районноТ в MicTi
Кисвi державI-1оТ адмiнiстрачiТ
вiд/J.r'/./Z2 Ns / l

IНФОРМАЦIЙНА KAPTI{A
АДМIНIСТРАТИВНОI ПОСЛУГИ

чА посв НЬ БАТЬItIВ БАГА THoi IM,i

Слчrlсба у спrlав.ах дiтеt та ciM'T

ОболонськоТ районноТ в MicTi Кисвi державноi адмiнiстрацiТ
(найменування суб'скта надаtlня алмiнiстративноi послуги)

ТА ДИТИНИ З БАГА
(назва адмiнiстрати вноТ послуги)

Iнформаuiя про центр надання адмiнiстр€tтивних послуг

Управлiння (L{eHTp) надання

адмiгtiстративFIих послуг ОболонськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державнОТ адмiнiстрачiТ

Найменування центру надання
адмiнiстративних послуг

вул. Маршала Тимошенка, l б,

м. КиТв, 04205.
МiсцезнаходженнrI
центру надання
адмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до l8:00.

Iнформацiя щсlдо

режиму роботи центру
надання
адмiнiстративних послуг

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 426-В5-55, (044) 426-56-65 - зал

e-n-rai 1 : oboloncentre@obolonrda. gov.ua

Телефон/факс (ловiлки),
адреса електронноТ
пошти та веб-сайт
центру наданнrI

адмiгr iстративtI их послу г

нормативнi акти, якими регламентустьая надання

адм i н i стр ати BII 9iд 99дJIц
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поодовження iнtъопмаl riйноI

4. закони )iкраiни Закони Украiни uПро охорону дитинства)),
кПро внесення змiн до деяких законодавчих
aKTiB Украiни з питань сOцiальнOгo захисту
багатодiтних сiмей>.

5. Акти Кабiнету
MiHicTpiB УкраТни

Постанова Itабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
02.03.20l0 М 209 <f,еякi питання
виготовлення i видачi посвiдчень батькiв з
багатодiтноТ ciM'i та дитини з багатодiтноi
ciM'T>>, Постанова Itабiнету MiHicTpiB УкраIни
вiд 02.0З.2Qlб J\b 207 uПро затвердження
Правил peccTpauiT мiсця проживання та
Порядку передачi органами реестрачiТ
iнформашiТ до Сдиного державного
демографiчного ресстру).

6. Акти центральних
органiв виконавчоТ
влади

FIаказ MiHicTepcTBa УкраТни у справах ciM'T,
молодi та спорту вiд l3.08.2008 року Jф 33З7
uПро единий облiк багатодiтних сiмей в
YKpaTHi>.

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/
органiв мiсцевого
самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноi послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ
послуги

Звернення заявникiв, якi заресстрованi в

Оболонському районi MicTa Кисва та е

багатодiтною сiм'ею (Сiм'я, в якiй подружжя
(чоловiк та жiнка) перебувас у
заресстрованому шлюбi, разом проживае та
виховус трьох i бiльше дiтей, у тому числi
кожного з подружжя, або один батько (одна
мати), який (яка) прожива€ р€lзом з трьома i
бiльше дiтьми та самостiйно Тх виховуе. До
складу багатодiтнот сiм'i включаються також
дiти, якi навчаються за денною формою
навчання у загальноосвiтнiх, професiйно-
технiчних та вищих навчальних закладах до
закiнчення навчаJIьних закладiв, але не довше,
Hi>lc до досягнення ними 23 poKiB).

9. Вичерпний перелiк
документi в, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноi

!ля отримання посвiдчень:

l. Заява одного з батькiв про видачу
посвiдчень.

ка ртки
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Продовження iнформацiйноi ка ртки
пOслуги, а також
вимоги до них

2. Itопii свiдоцтв про народження дiтей (у разi
народження дитини за межами Укратни - копiт

свiдоцтва про народхtення дитини з

нотарiально засвiдченим перекладом на

украiнську мову) *.

3. Копiя свiдоцтва про шлюб (KpiM батькiв, якi
не перебувають у шлюбi) *.

4. КопiТ cTopiнoк паспорта батькiв з даними
про прiзвище, iм'я, по батьковi, дату видачi
паспорта та мiсце ресстрачii*.
5. Itопii посвiдки на постiйне проживання
батькiв, якщо вони с iноземцями або особами
без громадянства, якi перебувають в Украiнi на
законних пiдставах*.

б. !овiлка про ресстрацirо мiсця проживання
особи (додаток Jф l 3) (лля ycix членiв ciM'T) *.

7. Фотокартки (батькiв та дiтей з б-ти рiчного
BiKy) розмiром 30 х 40 мiлiметрiв по 1шт.

8. Довiдка iз загальноосвiтнього, професiйно-
технiчного, вищого навчального закладу (для

осiб вiд l8 до 2З poKiB, якi навчаються за

денною формою навчання). У разi навчання

дитини за мея(ами УкраТни - довiдки з

навчального закладу з перекладом на
yKpaiHcbr<y мову, BipHicTb якого засвiдчена
HoTapiycoM.
9. Довiдка структурного пiлрозлiлу районноТ,
районноТ в мм. Itисвi та Севастополi
держадмiнiстрачiТ, виконавчого органу
MicbKoT, районноi у MicTi (у разi iT утворення)
ради про те, що батькам за мiсцем ресстрашii
посвiдчення не видавалися (у разi, коли
заресстроване мiсце проживання батькiв

рiзне).

У разi перемiщення багатодiтноТ сiм'i iз
тимчасово окупованоТ територiТ УкраТни або

району проведення антитерористичноТ
операuii чи населеного пункту, розташованого
на лiнii зiткнення, до iншоТ адмiнiстративно-
територiальноТ одиницi посвiдчення
видаються структурним пiдроздiлом районноТ,

районноТ у мм. Itисвi держадмiнiстрачiТ,
виконавчим органом MicbKoT, районноТ у MicTi



вження i цiЙноi картки
(у разi iT утвореr.rня) ради олноЙу iЪЙrпi" ,u

I 
MicueM ресстрацii пiсля подання:

l. Заява одного з батькiв про видачу
посвiдчень.

2. ItопiТ свiдоцтв про FIародження дiтей (у разi
народження дитини за мех(ами УкраIни - копiТ
свiдоцтва про народження дитини з
нотарiально засвiдченим перекладом на
yKpaTHcblcy мову) *.

3. Itопii свiдоцтва про шлюб (KpiM батькiв, якi
не перебуваrоть у шлrобi) *.

4, Itопiй cTopiHoK паспорта громадянина
УкраТни батькiв з даними про прiзвИЩ€, iм'я,
по батьковi, дату видачi та мiсце ресстрацiТ*.

5. Фотокарток (батькiв i дiтей) розмiром 30 х
40 мiлiметрiв.

б. Довiдltа iз загальноосвiтнього, професiйно-
технiчнОго, вищОго навчальногО закладУ (лля 

]осiб вiд l8 до 2З poKiB, якi навчаються за
денною формою навчання). У разi навчання
дитини за межами УкраТни - довiдки з
навчального закладу з перекладом на
украТнську мову, BipHicTb якого засвiдчена
HoTapiycoM.

7, ItопiТ довiдки про взяття на облiк
внутрiшньо перемiщеноi особи.

Щля продовження строку дiТ посвiдчення:
l. Заява одного з батькiв про продовження
строку дii посвiдчень.
2. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання
особи (додаток м l3) (лля ycix членiв ciM'T).
3. Копii свiдоцтв про народження дiтей*.
4. КопiТ cTopiHoK паспорта батька або MaTepi з
даними про прiзвищ€, iм'я, по батьковi, дату
його видачi i мiсце peccTpauiT*.
5. {овiдка iз загальноосвiтнього, професiйно-
технiчного, вищого навчального закладу (для
осiб вiд l В до 2З poкiB, якi навчаються за
денною мою навчання). У разi навчання



довження цlиноl ка

дитини за межами УкраТни - довiдки з
навчального закладу з перекладOм на
украТнську мову, BipHicTb якого засвiдчена
HoTapiycoM.
б. Фотокартка дитини розмiром 30х40 мм (по
досягненнi дитиноrо l4 poKiB) по l шт.
б. Оригiнали посвiдчень.

Отримання посвiдчення при досягненi
дитини 6-ти porciB:

l. Заява одного з батькiв про видачу
ПОсвiд,lgццд
2. КопiТ cTopiHoK паспорта батька або MaTepi з
даними про прiзвище, iм'я, по батьковi, дату
його видачi i мiсце реестрацiТ*.
З. Itопiя свiдоцтва про народження дитини*.
4. Фотокартка дитини розмiром 30х40 мм -
l шт.
5. Довiдка про ресстрацiю мiсця проживання
особи (додаток Ns l3).

В разi втрати посвiдчення видасться його
лублiкат у порядку як для отримання
посвiдчень.

10. Порядоlt та спосiб
подання документiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

,.Щоrсумегrти надаються суб'сктом звернення
особисто при наявностi оригiналiв документiв,
або уповноваженою особою, в довiреностi якоТ
мае бути чiтко зазначено, на який саме вид
адмiнiстративних послуг подаються
документи.

11 платнiсть
(безоплатнiсть) надання
адмiнiстративноi
послуги

Безоплатно.

у разi платностi:

11.1 Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких
стягусться плата

п



б

Продовження iH lllино| ка

11.2. Розмiр та порядок
внесення плати
(адмiнiстративног0
збору) за платну
адмiнiстративну
послугу

11.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

12. Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

l0 робочих днiв.

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
послуги

l. Подання суб'сктом звернення неповного
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
2. Невiдповiднiсть документiв чинному
законодавству Украiни.

|4. Результат надання
адмiнiстративноi
послуги

Посвiдчення батькiв або дитини з багатодiтноi
сiм'i.

l5. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, уповноваженою особою,

При зверненнi до адм iH icTpaTopa пред' являеться паспорт суб' скта звернення
та довiренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax iншоТ особи.

*КОпiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

У РаЗi ОбГрунтованоТ вiдсутностi оригiналу документа, пред'являсться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Слух<би АЛЛа БУРЛАКА



IFIФОРМАЦIЙНА КАРТКААдмIнIстрАтивноi п ослуги
рот БАТЬItАIИ ЗА MI

ння ъдтъкlБ ъдгд or Cr(назва адмlнlстративноi послуги)

Сл

MlH

рА

послуги)

Найменуuu*"" ц.нтру надання
адмiнiстративних послуг

Управлirrrrя
адмiнiс,гративних
районноi в

(L{eHTp) надання
, посJIуг оболонськоТ
MicTi Кисвi державноi

адмiнiстрацiт
Мiсцезнаходження
центру надання
адмiнiстративних
послуг

вул. Маршала Тимошенка, 1б
м. Киiв, 04205,

Iнформацiя щодо
режиму роботи цеI{тру
надання
адмiнiстративних
послуг

Понедiлок - четвер . q,00;;ТЮq
П'ятниця з 9:00 ло l б:45;
Субота з 9;00 до l8:00.

Телефон/фаr<с
(ловiдцц;, sдрес?
електронноi пошти та
веб-сайт центру
надаIJня
адмiнiстративних
послуг

(044) 426-44-ОО - начальпrп упрuЙffi
(044) 426-85-55, (044) ЦZВ-SВ-ВS - зал
e-mail : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

о
)кення оболонськоi
в MicTi Киевi державноi
ацll

qiд.2'5 квiтня 2olg року j\b 280
(у редакцiт розпорядження



LIормативнi акти, якими регламенту€ться надання

gдц] н-l9]к]цЕц9]- jц 9ду г и

Закони УкраТни кПро охорону дитинства))Закони УкраТни

Постанова Кабiнету Ir4iHicTpiB УкраТни вiд

02.0з.20 l 0 }I9 209 <lеякi питання

виготовленнrI i видачi посвiдчень батькiв з

багатодiтноI ciM'T та дитини з багатодiтноТ

ciM'T>.

Акти tr(абiнету
MiHicTpiB )|краТни

Акти центральних
органiв виконавчоТ
влади

Акти мiсцевих органlв
виконавчоТ влади/

органiв мiсцевого
самоврядування/

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

Звернення заявника.Пiдстава для одержання
адмiнiстративноТ
послуги

Вичерпний перелiк

документiв, необхiдних
для отримання
адмiнiстративноТ
послуги, а також
вимоги до них

Порядоlс та спосiб
подання доttументiв,
необхiдних для
отримання
адмiнiстративноТ
послуги

платнiсть
(безоплатнiсть) надання

адмiнiстративноТ
послуги

Нормативно-правовi
акти, на пiдставi яких

стягусться плата

П родовжен ня i нформацi Й ноТ Llртц

батькiв, мiсце ресстрацtt
в Оболонському районi

2. КопiТ cTopiHoK паспорта одного з батькiв з

даними про прiзвиш€, iм'я, по батьковi, дату

його видачi i мiсце ресстрашiТ*,

[onyr."r" надаються суб'сктом звернення

оaоб".rо або уповноваженою особою, в

довiреностi якоТ мае бути чiтко зазначено, на

який саме вид алмiнiстративних послуг

подаIоться документи,

1.Заява одного з

проживання якого
м. Itиева.

Безоплатно.

У разi платностi:



Продовження iнформацiЙноi картки

1|.2. Розмiр та порядоI(

внесеFIня плати
(адмiнiстративного
збору) за платну
алмiнiстративну
послугу

11.3. Розрахунковий рахунок
для внесення плати

|2. Строк надання
адмiнiстративноi
послуги

5 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для
вiдмови у наданнi
адмiнiстративноТ
послуги

|4. Результат надання
адмiнiстративноТ
послуги

Видача довiдки про те, що батькам за мiсцем

ресстрацiт не видаваJIось посвiдчення батькiв

багатодiтноТ ciM'T.

15. Способи отримання
вiдповiдi (результату)

Особисто, уповноваженою особою, або

надсиласться поштою (за вимогою суб'екта
звернення),

*Пр" зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'скта

зверненн, ,u доriренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax iншоi особи,

Начальник Слркби ,/'}
/- АЛЛа БУРЛАКА
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зА"гЕýрШжЕно
РоэлоЁя.dжен ня ОболонськоТ
1 J- i.'',l, . . rл : ___л_лл----"
рdйфш,уТ в MicTi Кисвi державноТ
'адйiйiтрацiт
Ыt"tS квiтня 2}lg року J\b 280
(у редакцiI розпорядження
Оболонськоi районноi в MicTi
Кисвi державноТ.адмiнiстрацii

"iд 
/3,-И ИаР t{s / )

IНФОРМАЦIЙНА I{APTKA
АДМIFIIСТРАТИВНОI П ОСЛУГИ

АчА шi по Ення п ння доз ун
кл ня уго ОСОВНО РОЗПОДIЛУ СПА го

м нА. одним Iз спддко€мцIв яItого € тинА
(назва адм i нiстративноТ послуги)

9луrrсба ч справах дiтей та ciM'i

оболоIIсьl(оi райоIItloi в мiс,гi Itиевi дер)I(авнoi адмiIIiсT рацii
(на Гл ме нува н ня суб'с кта нада tl l{ я алм i н icTpaтrr в ноТ послу ги)

Iнформачiя про центр FIадання адмiнiстративноt послуги

правлiння (I_{eHTp) наданн

дмiгriстративI-Iих послуг Оболонськоl
йонноТ в MicTi Itисвi державно

мiнiстрацiТ.

йменування центру наданнrI

iнiстративних послуг

л. Маршала Тимошенка, 16,

ItиТв, 04205.
iсце знаходх(ення I_|eHTpy

адання адмiнiстратив[Iих

онедiлоlt - четвер з 9:00 до 20:00;

'ятниця з 9:00 ло l6:45;
з 9:00 до 18:00.

нформаuiя щодо режиму
оботи I-\eHTpy надання

iнiстративних послуг

gаq а26-44-00 - начальник управлiння,
О44) 426-85-55, (044) 426,56-65 - зал

-mail: oboloncentre@obolonrda,gov,ua

елефон/факс (довiдки),

дреса електронноТ пошти
веб-сайт I_{eHTpy надання
iнiстративних послуг

Нормативнi акти, якими регламентуеться надання
вноТ послуги

;Ы-w сiмейного кодексу УкраТНИ

тей 32, 1267,, |273 l_lивiльного кодекс
Кодеttси УкраТни, Закони

УкраТни

.-;J"l,i
4э-,]'/,ý



5.

Украiни, cTaTTi 17 Закону Украiни uПрс
0хорону дитинства)), cTaTTi l2 Закону Украiни
кПро основи соцiального захисry бездомних
осiб i безпритульних дiтей>.

Акти Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнеry MiHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 м 866 <Питання дiяльностi
органiв опiки та пiклування, пов'язаноТ iз
захистом прав дитини)>.

6.

7.

Акти центральних органiв
виконавчоТ влади
Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

умови отримання адмiнiстративнот послуги
8, Пiдстава для одержання

лдмiнiстративноi послуги
3вернення заявникiв, за уI\4ови peecTpauiT Iх
цiтей в Оболонському районi MicTa Кисва

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання адмiнi стративноТ
послуги, а такох( вимоги до
них

l. Заяви батькiв (законних представникiв)
дитини (в разi вiдсутностi одного з батькiв -докуменъ що пiдтверджуе його вiдсутнiсть).
2, Заява неповнолiтньоТ дитини (з |4 до
18 poKiB).
3 Лист HoTapiyca щодо надання дозволу на

розполiл спадщини iз зазначенням перелiку
спадкового майна та проекry майбутньоi
угоди.
+. Itопii паспортiв суб'ектiв звернень - I,2
га cTopiHKa з вiдмiткоtо про реестрацiю мiсця
проживання*.
5. КопiТ документiu, що пiдтверджують право
власностi на спадкове майно*.

10. Порядок та спосiб подання
цокуI\4ентiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноi
послуги

Щокументи надаються суб'сктом звернення
особисто або уповноваженою особою, Е

цовiреностi якоТ мае бути чiтко зазначено, на
пкий саме вид адмiнiстративноТ послуги
подаIоться документи.

l1 Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнi стративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:
11,1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягусться
плата

11,2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну



iнiстративну посл
11.3. Розрахунtсовий рахунок для

внесення плати
12, UTpoK надання

адмiнi стративноi послуги
J0 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'ектом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
2, Невiдповiднiсть правочину iHTepecaM

дитини.
|4. Результат надання

адмiнiстративноi послуги
Копiя розпорядження Оболонськоi районноi
в MicTi Кисвi державноТ адмiнiстрацiТ.

15. Способи отримання вiдповiд
[результату)

Эсобисто, уповновая(еною особою, абс
надсиласться поштою (за вимогою суб'ектс
звернення).

Пр" зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'скта
звернення та ловiренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax iншоi особи,

8 Itопiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

У разi обГрунтованоТ вiдсутностi оригiналу документа, пред'явля€ться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку ltопiя документа.

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА



',,, ' зАтвЦрд}I(Ено
Розпор!лження ОболонськоТ
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;... ",l,,i,;. : (}.флакшtt розпорядженняО-'ЬболонськоТ 
районноТ в MicTi

Itисвi державноТ адмiнiстрачiТ

"iд ЦZРа_уэ ? 1

IНФОРМАЦIЙНА I{APTKA
АДМIНIСТРАТИВН OI П О СЛУГИ

чА It пIi розпо FIня про н ння BHoi
ьно .тно Гоiзи.tнй осоБI якА яг А

ЯТИ POI{IB I ПРА зАт ови]чI гов р м
нЕ ВНОЛIТНIЙ ОСОБI, ЯКА ЗАПЦСАI-IА TIP,

БАтъItоN{ дитини.
(назва алм iнiстративrlоi' послуги)

Слчшсба у спllавах дiтей та сiп,I'Т

Оболо1,1сьlсоi райопноi в MicT вноI адмilti ацll

(найменува н ня суб'скта надаll ня алм iH iстрати BrloT послу ги)

Iнформашiя про центр надання адмiнiстративноr послуги

Управлiння (I-{eHTp) налання адмiнiстративних

oiny. ОболоrrськоТ районноi в MicTi Кисвi

ерясавноi адм i н iстрацi i
йменування центру надання

мiнiстративних послуг

вул. Маршала Тимошенка, 16,

КиТв,04205.
iсце знаходження I_{eHTpy

адання адмiн iстративних
ослуг

Понедiлок - LIeTBep з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 ло 16:45;

Субота з 9:00 до 18:00.

нформацiя щодо режиму
роботи I_{eHTpy надання

мiнiстративних послуг

ОЦЦ) ЦZВ-44-00 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

-mail : оЬоlопсепtrе@оЬоlопrdа, gov,ua

'елефон/факс (ловiдки),

реса електронноi пошти
веб-сайт I_{eHTpy надання

iнiстративних послуг
Нормативнi акти, якими регламентусться надання

вноТ послуги
Стаття 35 Цивiльного кодекс Украiни,Itодекси УкраТни



5. Акти Кабiнеry N4iHicTpiB
УкраТни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 JYg 8бб <Питання дiяльностi органiв
спiки та пiклування, пов'язаноi iз захистом
црав дитини ).

кти центральних органiв
{конавчоТ влади

[кти мlсцевих органlв
иконавчоi влади/ органi в
tiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноI послуги
8. Пiдстава для одержання

лдмiцiстративноi послуги
3вернення заявникiв, за умови реестрацiТ iх
ццей в Оболонському районi MicTa Кисва

9. Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання адмiн iстративноi
послуги, а також вимоги до
них

1. Звернення заявника, який досяг l6-рiчногс
BiKy.

2. Згода батькiв заявниI(а, (в разi вiдсутностi
одного з батькiв - докуменъ що пiдтверлжус
його вiдсутнiсть).
3. КопiI паспортiв суб'сктiв звернень - 1,2 та
cTopiHKa з вiдмiткоlо про реестраuiю мiсця
прох(ивання та ресстрацiйних HoMepiB облiковоi
картки платника податкiв.*
4. Копiя свiдоцтво про народження дитини*.
5. Копiя трудового договору або свiдоцтва про
народження дитини,
неповнолiтньою особою*.

що народжена

10. Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання адмiнiстрати вноi
послуги

!окументи надаються суб'ектом звернення
особисто або уповноваженою особою, Е

довiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено, на
який саме вид адмiнiстративноТ послуги
подаються документи.

11 Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмi нiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi;
l1.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягуеться
,Iлата

1|.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмi нiстративну послугу

11.3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

12. Строк надання
лдмiнiстративноi послуги

0 календарних днiв.

5.



13. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноТ
IIослуги

1, Подання суб'сктом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
2, Невiдповiднiсть правочину iнтересап,
дитини.

|4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

опiя розпорядження ОболонськоТ районноТ в
icTi Кисвi дерlкавноi адмiнiстраuiТ.

15. Способи отримання вiдповiд
(результату)

)собисто, уповноваженою особою, або
tадсилаеться поштою (за вимогою суб'скта
вернення).

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться паспорт суб'екта звернення та
довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоi особи.

*Копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

У разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА



чА ко по Ення про н ння оз
ння стосовно п жу Ак

СЕРТИФIКАТI прАво в IННЯ ЯItИМИ МАIОТЪ ти
(назва алмiнiстра,глtвноi' послуги)

Слуlкба v справзх дiтей та ciM'i
Оболонсьlсоi районноi в MicTi Кисвi деrlrкавноТ адмiнiстrrацii

( rlаГаме нува н гtя суб'екта llада н н я алм i н icTpaT и в ноТ послуги)

Iнформаuiя про центр надання адмlнlстративноl послуги

Управлiгtt:яt (I_|eHTp) наданн

iнiстративних послуг Оболонсько'

районноТ в MicTi Itиевi державноl
мlнlстрацll,

айменування центру наданIIя

мiнiстративних послуг

,л, I\4аршала Тимошенка, 16,

ItиТв, 04205.
iсце знаходження l_{eHTpy

адання адмiнiстративних
ослуг

ГIонедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;

П'ятниця з 9:00 до 16:45;

Субота з 9:00 до l8:00.

нформаuiя щодо режиму роботи
ентру надання

irriстративних послуг

044) 426-44-00 - наLIальник

правлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

ma i l : оЬо 1 опсепtrе(D,оЬо l одФqggу.uu

елефон/факс (довiдки), адреса

леI<тронноi пошти та веб-

йт Щентру надання
iнiстративних послуг

нормативнi акти, якими регламентусться надання

адмiнi ивноТ послуги
]таття l7l, Сiмейного кодексу УкраТни

32 Цивiльного кодещ9 УкраТни
Кодекси УкраТни, Закони

z.

].

4.



этаття l2 Закону УкраIни uПро основи
]оцiального захисту бездомних осiб i

5езпритульних дiтей> стаття 17 Закону

Украiни кПро oxopoьIy дитинства),
Акти Кабiнету MiHicTpiB УкраТни Постанова Itабiнету MIiHicTpiB УкраТни

вiд 24.09.2008 Ns 86б <Питання

цiяльностi органiв опiки та пiклування
пов'язаноi iз захистом прав дитини).

6. Акти центральних органiв
виконавчоТ влади

7 Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

3. Пiдстава для одержання
лдмiнiстративноТ послуги

3вернення заявникlв, за умови
peccTpauiT Тх дiтей в Оболонському
районi MicTa Itисва

I

). Вичерпний перелiк документiв,
необхiдних для отримання
адмiнiстративноi послуги, а

Iaкoxt вимоги до них

1.Зuоu" батькiв (законних|

представникiв) дитини, в раз,|

вiдсутностi одного з батькiв - l

докуменъ що пiдтверлх<ус його|

вiлсутнiсть, 
l

2. Заява неповнолiтньоТ дитини ( з 14 лl

о l8 poKiB). 
l3. КопiТ паспортiв суб'ектiв звернень -|

l, 2 та cTopiHKa з вiдмiткою проl

lресстрацiю мiсця проживання*. 
I

14. Копiя свiдоцтво про народження

lдитини*.
l-
15. Копtя свlдоцтва про розlрвання
|(уклалання) шлюбу або рiшення суду ро

|розiрвання шлюбу (у наявностi)*.

lO КопiТ документiв, що пiдтвердясують

|npuuo власностi дитини на акцiТ або

|сертифiк ати* .

|Z. I(опiя докуменry що пiдтверджус

|ринкову BapTlcTb цlнних паперlв на

Iror.", звернення до органу опiки та

|пiклування (виписка з реестру цiнних
lпаперiв)*

l0. Порялок та спосiб подання

цок)д\,{ентiв, необхiдних для
отримання адмiнiстративноТ
послуги

Д,окументи надаються суб'ектом

звернення особисто або уповноваженоrс
особою, в довiреностi якоТ мас бути

чiтко зазначено, н& якиЦ__9qIчI9 вид



адмiнiстративноi послуги подаються
цокументи.

11 Платнiсть (безоплатн icTb)
надання адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi;
11.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягусться плата
||.2. Розмiр та порядок внесення плати

(адмiнiстративного збору) за
платну адмiнiстративну послугу

1 1.3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

|2. Этроlt надання адм iнiстративt-lоi
]ослуги

30 календарних дtliв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови у
наданнi адмi нiстративноТ
послуги

l.Подання суб'ектопд звернення
неповного пакета документiв згiдно з

встановленим вичерпним перелiком.
Z. Невiдповiднiсть правочину iHTepecaM
цитини.

|4. Результат надання
адмiнiстративноi послуги

Копiя розпорядження ОболонськоТ

районноТ в MicTi Кисвi державноТ
адмiнiстрацii.

15. Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Особисто, уповноваженою особою, або
надсилаеться поштою за вимогою
суб'скта звернення).

ПРИ Зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'екта звернення
та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншот особи.

*Копiя документа подасться з одночасним пред'явленням адмiнiстратору
оригiналу документа.

У разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Слух<би Алла БУРЛАКА
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Киевi державноI 1дмiнiстраuiТ
u,д /4 /. lйQ Ns / )

IНФОРМАЦIЙНА КАРТКА
АдмIнIстрАтивноi послуги

чА копIi розпор яп визнАчЕн
ПРОЖЛВАННЯ МДЛОЛIТНЪОI ДИТИНИ

(назва алм iнiстративноТ послуги)

слчrкба ч справах дiтей та ciM'i
ОболонськоТ районноI в MicTi Киевi дерlltавноi адмiнiстрацii

(найменуваlлня суб'скта L,|ада н ня алм i н iстрати BHoi' послуги)

Iнформацiя про цеIJтр надання адмiгliстративноТ послуги

Иiсце знаходження IJeHTpy
1адання адмiнiстративних послуг

Управлi1-1ня (I_{eHTp) надання
адмittiстративtIих послуг Оболонськоi

районноТ в MicTi Itиевi державноТ
адмiнiстрацiТ.

1 Мiсце знаходlttенгrя L{eHTpy

надання адм i Hi страти вних
послуг

вул. Ir4аршала Тимошенка, 16,

м. КиТв, 04205.

) [нформаuiя щодо режиму
эоботи L\eHTpy наданFIя

лдмiнiстративних послуг

Понедiлок - четвер з 9:00 ло 20:00;

П'ятниця з 9:00 ло l6:45;
Субота з 9:00 до i В:00,

). Телефон/факс (довiдки),
адреса електронноТ пошти
та веб-сайт центру надання
адмiнiстративноi послуги

:044) 426-44-00 - начальник управлiння,
:044) 42б-85-55, (044) 426,56-65 - з€uI

э-mаi l : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

Нормативнi

оболонськоi
в MicTi Киевi державноТW

орrЧ/4ити\
Зо#*1д,/,l

,trý;ilj



+. Кодекси УкраТни CTaTTi l9, lбl, Сiмейного кодексу УкраТни
этаття 29 Щивiльного кодексу Украiни.

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24,09.2008 Ns 866 кПитання дiяльностi
срганiв опittи та пiклування, пов'язаноТ iз
]ахистом прав дитини).

). Дкти центраJIьних органiв
зиконавчоТ влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоI владиl органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

8. Пiдстава для одержання
лдмiнiстративноТ послуги

3вернення одного з батькiв, що прожива€
)кремо вiд дитини, яка про}кивас Е

Эболонському районi MicTa Кисва.
9, Вичерпний перелiк

цокументiв, необхiдних для
)тримання адмiн i стративноi
послуги, а також вимоги до
них

1. Заява батькiв (одrrого з них) дитини.
2. Заява дитини, яка досягла 10 - рiчного
BiKy.
3. ItопiТ паспортiв суб'сктiв звернень - |, 2
та cTopiHKa з вiдмiткою про реестраuiю
мiсця прох(ивання*.
4. Копiя свiдоцтво про народження
дитини*.
5. Itопiя свiдоцтва про розiрвання
(уклалання ) шлюбу або рiшення суду про

розiрвання шлrобу (у разi наявностi)*,
б. !окументи, що мiсять iнформацiю про
сплату коштiв на утримання дитини.

Порядок та спосiб подання

цокументiв, необхiдних для
этримання адмiнiстративноi
послуги

Щокументи надаються суб'сктом зверненн,
особисто або уповноваженою особою, I

довiреностi якоТ мае бути чiтко зазначено
на який саме вид адмiнiстративноТ послугl,
подаються документи.

l1. Платнiсть (безоплатн icTb)
надання адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У раз платностi:

11.1 Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягусться
плата

1,I.2. Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративногс



)
за платн

03рахунковий рахунок для
есення плати

iнiстративноi послуги
0 календарних днiв.

релiк пiдстав для вiдмови
наданнi адмiнiстративноТ
ослуги

одання суб'сктом звернення неповно
акета документiв згiдно з встановлени
черпним перелiком.

езультат надання
мlнlстративноl послуги

опiя розпорядх(ення Оболонськоi
йонноТ в MicTi Кисвi державно
мiнiстрацii.

пособи отримання
iдповiдi (результату)

исто, уповноваженою особою, а
надсилаеться поштою (за вимогою суб'е
вернення

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'скта
звернення та ловiренiоть, Якщо заявник дiс в iHTepecax iншоi особи.

*Itопiя документа подаеться
адмiнiстратору оригiналу документа.

з одночасним пред'явленням

у разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являсться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Слркби АЛЛа БУРЛАI(A



Оболонськоi районноi в MicTi

IНФОРМАЦIЙНА KAPTI{A
АдмIнIстрАтивноi послуги

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження Оболонськоi

, ',, '; , . ,,.ГаИОЛОi в MicTi Киевi лержавноi,] 
\,, 

'i,",, ,,,Р,,'Й9,+,t'Рi в MicTi Киевi лержавноi
,., ]; jl; .-,,,1,, QДйнlrстрачii* вiл}{ квiтня 20lg року j\b 280

(У редаrtцiТ розпорядження

li розп Ення про н ння дозволуов ?няття тА пЕрЕрвестрдцlю Еп Aiи HTIрЕввнти но ук ниння о ору пIвлI-пр I}T оБI прАво
IT

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративнот послуги
айменування центру надання

iнiстративних послуг
Управлiння (I_{eHTp) надання

мlIJlстративних послуг ОболонськоТ
йоннот в мiс,гi Кисвi лержавнот
MiHicTpauii.

lсце знаходження IJeHTpy
надання адмi н iстрати вних

lул. Маршала Гимошенка, l б,
Киiв, 04205.

нформацiя щодо режиму
оти I_{eHTpy надання
iнiстративних послуг

онедiлоl< - четвер з 9:00 ло 20:00;
'ятниця з 9:00 ло l6:45;

|убота з 9:00 до l8:00,

'елефон/факс (довiдки),
а елеItтронноТ пошти

а веб-сайт I_{eHTpy надання
мiнiстративI-Iих послуг

044) 426-44-00 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
-mai l : oboloncentre@obolonrda.gov.ua

нормативнi акти' якими регламентуеться "uдu"йадмiнiстративноТ послуги



4. Itодекси Украiни, Закони
Украiни

С,гаття 17l Сiмейного кодексу УкраТни,
стаття З2 I_{ивiльного кодексу УкраТни,
стаття 17 Закону Украiни uПро охорону
цитинства )),

5. Акти Кабiнеry MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Vкраiни Bil
24.09,2008 J\Ъ 86б <Питання дiяльност
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi i:
захистом прав дитини)), постанова Itабiнет1
MiHicTpiB Украiни вiд 07.09.1998 }ф 138Е
uПро затвердження Правил державноi
реестрацiТ та облiку автомобiлiв, автобусiв, а

також самохiдних машин, сконструйованих
на шасi автомобiлiв, мотоциклiв ycix типiв.
марок i моделей, причепiв, напiвпричепiв та
иотоколясок).

6. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

7, Акти мiсцевих органiв
виконавчоi влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги
8. Пiдстава для одержання

лдмiнiстративноТ послуги
3вернення заявникiв, за умови реестрачii iх
цiтей в Оболонському районi MicTa Кисва.

9. |Вичерпний перелiк
I

|локументiв, необхiдних для
отримання адм i н iстрати вноi
послуги, а також вимоги до
них

Il. Заяви батьl<iв (законних представникiв)
ди^гини та Bcix спiввласникiв автомобiля (в

разi вiлсутностi одного з батькiв - документ,
що пiдтверджуе його вiлсутнiсть).
2. Заява неповнолiтньоТ дитилlи ( з 14 до
18 poKiB).
З. Itопii паспортiв суб'ектiв звернень - |,2
та cTopiHKa з вiдмiткою про ресстрачiю мiсця
прох<ивання*.
4. Itопiя свiдоцтво про народження дитини*.
5. Itопiя свiдоцтва про ресстраuiю
транспортного засобу* .

б. КопiТ документiu, що пiдтверджують право
власностi на транспортний засiб*.
7. Копiя документу, шо пiдтверджус ринкову]
BapTicTb транспортного засобу на момент]
звернення (у разi продажу).*

10. Порядок та спосiб подання
цокументiв, необхiдних для
Dтримання адм iH iстрати вноi
послуги

Щокументи надаються суб'ектом звернення
ссобисто або уповноваженою особою, в

цовiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено, на
пкий саме вид алмiнiстративноТ послуги
подаються документи.

11 платнi сть (безоплатн i сть) Безоплатно.



надання адмiнiстративноТ
послуги

платностl:У разi
11.1 Нормативно-правовi акти, на

пiдставi яких стягусться
плата

|1.2. Розмiр та порядок внесення
плати (алмiнiстративногс
збору) за платну
лдмiнiстративну послугу

1 1 .3. Розрахунковий рахунок для
внесення плати

|2. Строк надання
адмiнiстративноi послуги

30 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови
у наданнi адмiнiстративноТ
послуги

1. Подання суб'сктом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
2. Невiдповiднiсть правочину iHTepecaM
дитини.

|4. Результат надання
едмiнiстративноi послуги

Копiя розпорядження ОболонськоТ районноi
в MicTi Itисвi дер}кавноI адмiнiстрачiТ.

15. Эпособи отримання вiдповiдi
iрезультату)

Особисто, уповноваженою особою, абс
надсилаеться поштою (за вимогою суб'скта
звернення).

ПРИ Зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'екта звернення
та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоТ особи.

*КОпiя Документа подаеться з одночасним пред'явленням алмiнiстратору
оригlналу документа.

У разi обГрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являеться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА



ЕрджЕно
рядження

HHol в MlcTl
оболонськот
Киевi державноi

iHicTpauiT
iд 25 квiтня 20|9 року Nq 280

(у релакuiТ розпорядження
ОболонськоТ районноТ в MicTi
Itисвi державноТ адмiнiстраrriТ
u,д Ц.ИИ2_ Ns / )

IнФ ормАцIЙнА .I{APTI{A
АДМIНIСТРАТИВНОI П О СЛУГИ

pIA I розпо нн ро при чЕнн
итЕля АТВВРД}КВННЯ вору упр, Iння

АЙно використову€тъея У П ри€мни bKI
дiялъностt тд стдло влдснtстtQ дитини

(назва алм i нiстративноТ послуги)

сllуrкба у справах дiтей та cipli

обо.лонсьlсоi райоlrнот в MicTi Itисвi деrulсавrlоi адмiнiстраtlii
(найменування суб'скта наданtlя алмiнiс,гративноТ послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративнот послуги

правлiнt,tя (Щентр) надання
Mi нiстративних послуг ОболонськоТ

йонноТ в MicTi Itиевi дерrкавноi
lнtстрацll.

айменування центру надання
iнiстративних послуг

lул. IVlаршала Тимошенка, l6,
КиТв, 04205.

iсце знаходження L{eHTpy

адання адмiнiстративних
ослуг

онедiлоlс - четвер з 9:00 до 20:00;

'ятниця з 9:00 до 16:45;
з 9:00 до 18:00.

нформаuiя щодо режиму
I-{eHTpy надання

мiнiстративних послуг

Й+l 426-44-О0 - начальник управлiння,
044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал

-mai l : oboloncentre@obolonrda.gov,ua

'елефон/факс (ловiдки),
са електронноТ пошти

веб-сайт L{eHTpy надання
iнiстративних послуг

нормативнi акти, якими регламентуеться надання

W
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алмi н iстративноi послуги

4. Itодекси Украiни, Закони
Украiни

стаття l77 Сiмейного кодексу Украiни,
этаттi З2,54 Щивi.гlьного кодексу УIсраiни,
этаттi 17 Закону УrсраТни uПро охорону
цитинства)),

ý Акти Itабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Itабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 Jф 866 <Питання дiяльностi
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз
захистом прав дитини)).

5. Акти центральних органiв
виконавчоi влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоI влади/ органiв
мiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiгriстративноТ послуги

3. Пiдстава для одержання
лдмi rriстративноi послуги

3вернення заявникiв, за умови реестрацll
fx дiтей в Оболонському районi MicTa

Кисва.

). Вичерпний перелirt

цокументiв, необхiдних для
этримання адмiнiстративноI
послуги, а також вимоги до
них

1. Заяви батькiв (законних представникiв)|

цитини (в разi вiдсутностi одного з батькiв|

докуменъ що пiдтверджус Ио.о|

вiдсутнiсть), 
]

2. Заява неповнолiтньоТ дитини (з l4 до
l8 poKiB).
З. Копii паспортiв суб'сктiв звернень - 1,

2 та cTopiHKa з вiдмiткою про реестрацiю
мiсця проживання та копiТ ре€страцiйних
HoMepiB облiковоТ картки платника

податкiв.*
4, Копiя свiдоцтво про народження

|литини*.
l-

15. Копiя документlв, що пlдтверджують
l

|право власностi на майно, що стало
l.

|власнiстlо дитини l використовусться у

|пiдприсмницькi
10. Порядок та спосiб подання

цокументiв, необхiдних для
отримання адмiн iстративноТ
послуги

Щокументи надаються суб'сктом звернення

особисто або уповнова}кеною особою, в

цовiреностi якоТ мае бути чiтко зазначено,

на який саме вид адмiнiстративноI послуги
подаються документи.

11 Платн icTb (безопл атн i сть)
надання адм i rriстративноТ
послуги

Безоплатно,



У разi платностi:
ативно-правовi акти, на

iдставi яких стягусться
лата
озмiр та порядок внесенн
лати (адмiнiстративно
бору) за платFI

iнiстративну посл
ахунковий рахунок для

есення плати
трок надання
мiнiстративноi послуги

0 календарних днiв.

Перелirс пiдстав для вiдмови
наданнi адмiнiстративноi
ослуги

l. Ilодання суб'ектом звернення неповно
акета документiв згiдно з встановлени
LIерпним перелiком.

. FIевiдповiднiсть правочину iHTepeca

iультат надання
i гli стратив ноi по слуги

пiя розпорядження Оболонсько
йонноТ в MicTi Кисвi державноi
MlHlcTpaцll,

пособи отримання вiдповiдi
результату)

исто, уповноваженою особою, а
адсиласться поштою (за вимогою суб'с
вернення

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться паспорт суб'скта
звернення та ловiренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax ir-rшот особи.

*копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням
адмiнiстратору оригi налу документа.

у разi обгрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, пред'являсться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

Начальник Слркби АЛЛа БУРЛАКА

ъ



' \ ,i, , раЙоflноi в MicTi Itисвi державноi
, \"" , :,алфft9tрачii
i,'* ,)t,-._ -'вi'л "?i квiтня 2Ol9 року М 280

\

"-,. *.,,-{у,рЪлакчii розпорядження
Оболонсьr<оТ районноi в MicTi
Itисвi державнот адмi нiстрацii
вiд,/t.й,lа/Z Jф ?

IНФОРМАЦIЙНА ItAPTKA
АдмIнIстрАтивноi по слуги

чАк i розпор вн про н ння олу нА
НЯ НОТАРIАЛЬНИХ ЗАЯВ oBIPEH вIд IMEHI

дитини
(назва алмiнiстратttвноi' послуги)

Слчжба ч спrrавах дiтеЁ та сiмОI
ОболонськоТ paйolllIoT в MicTi I(исвi дерлсавrlоТ адмirliс.грацiТ

( HariMeHyBa rl ня суб'скта llадан ня алм i rr icTpa r r.r BHoi' послуги)

Iнформацiя про цен,гр надання адмlнlст,рати"""',' 
"a."у-Найменування центру надання

адмiнiстративних послуг
Управлiння ([_{ентр) надання
алмiнiстративних послуг оболонськоi
районноТ в MicTi Кисвi дерrкавноТ
цмiнiстрацiТ.

1 Мiсце знаходженгtя I]eHTpy
надання адмiнiстративних
послуг

вул, МlарLuала Тимошенка, l6,
r,r. КиТв, 04205.

) [нформацiя щодо режиму
роботи центру надання
адмiнiстративноТ послуги

Понедiлок - четвер з 9:00 до 20:00;
П'ятниця з 9:00 ло 1б:45;
Эубота з 9:00 до l8:00.

3. Телефон/факс (ловiлки),
адреса електроннот пошти
rа веб-сайт центру надання
адмiнiстрати вноТ п ослуги

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
1044) 426-85-55, (044) 426-56-65 - зал
э-mаi1 : оЬоlопсепtrе@оЬоlопrdа.gоч.uа



Кодекси УкраТни, Закони
Украiни

Стаття 171 Сiмейного кодексу УкраiЪи,
cTaTTi 84-90 Щивiльного кодексу Украiни,
этаття l7 Закону Украiни uПро охорону
цитинства), стаття |2 Закону Украiни
кПро основи соцiального захисту
5ездомних громадян i безпритульних
цiтей>

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету MIiHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 Jф 86б <Питання дiяльност;
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi i:
захистом прав дитини )).

6. Акти центральних органiв
зиконавчоТ влади

7. Акти мiсцевих органiв
виконавчоТ владиl органiв
иiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги
8. Пiдстава для одержання

лдмiнiстративноi послуги
3вернення одного з батькiв, що прожива€
экремо вiд дитини, яка проживае в

Эболонському районi MicTa Кисва.
9, Вичерпний перелiк

документiв, необхiдних для
отримання адмiн iстративноТ
послуги, а також вимоги до
них

l. Заява батькiв, (законних представникiв,
цитини ( вразi вiдсутностi одного з батькir

документ, що пiдтверджуе йогс
вiдсутнiсть).
Z. Заява неповнолiтньоТ дитини ( з 14 дс
l8 poKiB),
3. Itопii паспортiв суб'ектiв звернень - 1 ,

2 та cTopiHKa з вiдмiткою про реестрачirо
иiсця проживання*.
1. Копiя свiдоцтво про народження
цитини*.
5. Копiя свiдоцтва про розiрвання
iуклалання ) шлюбу або рiшення суду про
эозiрвання шлюбу (у разi наявностi)*.
5. ItопiТ документiв, що стосуються мети
)тримання нотарiальних заяв,

ловiреностей вiд iMeHi дитини, iнформацiя
tдресата*.

10. Порядок та спосiб подання
цокументiв, необхiдних для
)тримання адм iH iстративноТ
послуги

Щокументи надаються суб'сктом
звернення особисто або уповноваженою
эсобою, в довiреностi якоТ мае бути чiтко
]азначено, н& який саме вид
адмiнiстративноi послуги подаються
цокументи.

l.



aTHicTb (безоплатнiсть) езоплатно.
адання адмiнiстративноi

У разi платностi:
lормативно-правовi акти,
iдставi яких стягуеться

озмiр та порядок внесення
ати (адмiнiстративного

у) за платну
lнlстративну посл

озрахунковий рахунок для
несенFIя плати
трок надаFIня
мiнiстративноТ послуги

0 календарних днiв.

ерелiк пiдстав для вiдмови
наданнi адмi нiстративноi

l, Подання суб'сктом звернення
еповного пакета документiв згiдно з
становленим вичерпним перелiком.
. Невiдповiднiсть вимог заявника

нтересам дитини.
}. Наявнiсть пiдстав порушення прав та
HTepeciB ди,гини.

езультат надання
Mi Hi стративноТ послуги

опiя розпорядження Оболонсько
йонноТ в MicTi Кисвi державно
мiнiстрацiТ.

пособи отримання вiдповiд
результату)

обисто, уповноваженою особою,
адсилаеться поштою (за вимо

;уб'скта звернення

Пр" зверненнi до адмiнiстратора пред'являеться паспорт суб'скта
звернення та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншоi особи.

*Копiя документа подаеться
адмiнiстратору оригiналу документа.

у разi обгрунтованот вiдсутностi оригi налу документа, Пред'являсться
засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку копiя документа.

з одночасним пред'явленням

Начальник Служби ------, АЛЛа БУРЛАКА
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ryg"#фв M.icTi Киевi державноi

__9д)\tlнtдрацll
Ьiд,Б KBiTHII 2019 року Jф 280
(у релакuiТ розпорядження
ОболоrrськоТ районноТ в MicTi
Itиевi державFIоТ адм i HicTpauiT
вiд,/ё,Иа2И N9 /

IНФОРМАЦIЙНА I{APTKA
АдмIнIстрАтивноi п о сл уги

видАчА ItопIi розпоряджЕння про нАдАння дозволу нА

дитинI
(назва адм i нiстративноТ послуги)

Служба у справах дiтеl"л та ciM'i

Оболонсl,коТ paliollHoi ll MicTi ItllcBi деrlнtавноi адМiНiСТРаЦiТ
(найпленування суб'скта надання алм i нiс,гратrлвноТ послуги)

Iнформаuiя про цеtIтр надання адмiнiстративнот послуги

Управлiння (Щентр) наданн

iнiстративI-Iих послуг оболонськоi
айонноТ в MicTi Кисвi державноi
мiнiстрацii.

менування центру нада[Iня

нlстративних послуг

,л. Маршала Тимошенка, lб,
КиТв, 04205.

iсце знаход)tення ldeHTpy

надання адмiнiстративних

онедiлок - LIeTBep з 9:00 ло 20:00;

'ятниця з 9:00 до 16:45;
з 9:00 до 18:00.

нформаuiя щодо режиму
оти Щентру наданFIя

:iнiстративних послуг

О44) 426-44-00 - начальник управлiння,
О44) 42б-85-55, (044) 426-56-65 - зал

-mail: oboloncentre@obolonrda.gov.ua

елефон/факс (довiдки),

дреса електронноТ пошти
веб-сайт I_{eHTpy надання
iнiстративtlих послуг

нормативнi акти, якими регламентусться надання
тивноТ tIослуги
iuтro l77, Сiмейного кодексу Уrtраiни

таття 32 I-\ивiльного кодекс
Кодеltси УкраТни, Закони

оболонськот

оргднlздцii
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]таття |7 Заrсону Украiни uПро охорону
цитинства)).

Акти Кабiнету MiHicTpiB
Украiни

Постанова Кабiнету I\{iHicTpiB УкраТни вiд
24.09.2008 Jф 866 <Питання дiяльностi
эрганiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз

}ахистQм прав дитиtlи)).
5. Акти центральних органiв

виконавчоi влади
7. Акти мiсцевих органiг

виконавчоi владиl органiв
иiсцевого самоврядування

Умови отримання адмiнiстративноТ послуги

8. Пiдстава для одержання
адмiнiстративноi послуги

3вернення заяв}Iикiв, за умови ресстрачiТ Тх

цiтей в Оболонському районi MicTa Itиева.

9. Вичерпний
цоtсументiв,
0тримання
послуги, а

них

перелiк
необхiдних для

адмiнiстративноl
такох( вимоги д0

l. Заяви батькiв (законних представникiв)
дитини (в разi вiдсутностi одного з батькiв

- документ, що пiдтверлrкуе його
вiдсутнiсть).
2,Заява неповнолiтньоТ дитини (з 14 до
l8 poKiB).
3. КопiТ паспортiв суб'сктiв звернень - |,2
та cTopiHKa з вiдмiткою про ресстрачiю мiсця
прох<ивання*.
4. Itопiя свiдоцтво про народження дитини*.
5, Копiя документу, що пiдтверджус
наявнiсть банкiвського ра}ryнку на iм'я

дитини та залишок коштiв на ньому на

момент звернення*.

10. Порядок та спосiб подання
цокументiв, необхiдних для
)тримання адмiнiстративноi
послуги

Д,окументи надаються суб'сктом звернення
особисто або уповноваженою особою, Е

цовiреностi якоТ мас бути чiтко зазначено, на

який саме вид адмiнiстративноТ послуги
подаються документи.

11 Платнiсть (безоплатн i сть)
надання адмiнiстративноТ
послуги

Безоплатно.

У разi платностi:

11.1 Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягуеться
плата

I|.2. Розмiр та порядок внесення
плати (алмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстративFIу послугу

11.з. Розра>сунковий рахунок для



внесецня плати
|2. Этрок надання

адмiнiстративноi послуги
J0 календарних днiв.

13. Перелiк пiдстав для вiдмови

у наданн1 адмlнlстративноl
послуги

1. Подання суб'сктом звернення неповногс
пакета документiв згiдно з встановленим
вичерпним перелiком.
Z, Невiдповiднiсть правочину iнтересаv

цитини.
L4. Результат надання

лдмiнiстративноi послуги
Копiя розпорядження ОболонськоТ районноТ
з b,ricTi Itисвi дер}кавноТ адмiнiстрацiТ.

15. Эпособи отримання вiдповiдi

iрезультату)

Эсобисто, уповноваженою особою, абс
1адсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

При зверненнi до адмiнiстратора пред'являсться паспорт суб'екта ЗВерНеННЯ

та довiренiсть, якщо заявник дiс в iHTepecax iншот особи.

* Копiя документа подаеться з одночасним пред'явленням адмiнiСТРаТОРУ

оригiналу документа.

У разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу документа, преД'ЯВЛЯСТЬСЯ

засвiдчена/завiрена в установленому законом порядку tсопiя документа.

Начальник Служби АЛЛа БУРЛАКА


