Додаток № 96
до рішення виконавчого комітету
Хмільницької міської ради №360
« 21 » жовтня 2020 р.
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
адміністративної послуги
Встановлення опіки/піклування над дітьми-сиротами/ дітьми, позбавленими батьківського піклування
(назва адміністративної послуги)
Виконавчий комітет Хмільницької міської ради Вінницької області
(найменування суб‘єкта надання адміністративної послуги)
1.

Інформація про ЦНАП

Центр надання адміністративних послуг у м. Хмільнику
Адреса: вул. Столярчука, буд.10, м. Хмільник, Вінницької області, 22000.
Тел./факс: (04338) 2-20-85
Веб-сайт: http://ekhmilnyk.gov.ua
Електронна пошта: admincentr_hm@ukr.net
Режим роботи:
Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця з 08.30 по 15.30
четвер з 08.30 по 20.00.
Без перерви на обід
Субота, неділя – вихідні дні.

2.

Перелік документів, необхідних
для надання послуги, та вимоги
до них

1. заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома подружжями);
2. довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про доходи, засвідчена в
установленому порядку;
3. документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням;
4. копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі);
5. довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування (родичі дитини, які мають намір взяти її під опіку, піклування, не
зобов’язані проходити курс навчання);
6. копія паспорта;
7. висновок про стан здоров'я заявника, складений за формою згідно з додатком 5 постанови КМУ
від 24.08.2008 р. №866;
8. довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками;
9. довідка про наявність чи відсутність судимості для кожного заявника, видану територіальним
центром з надання сервісних послуг МВС за місцем проживання заявника;
10. письмова згода всіх повнолітніх членів сім'ї, що проживають разом з особою, яка бажає взяти
дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, під опіку, піклування, утворити
прийомну сім'ю або на власній житловій площі - дитячий будинок сімейного типу, засвідчену
нотаріально або написану 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.
11. документи, що доводять родинні зв’язки з дитиною

3.
4.
5.

Оплата
Результат надання послуги
Строк надання послуги

6.

Спосіб отримання відповіді
(результату)
Акти законодавства щодо
надання послуги

Безоплатно
Рішення виконавчого комітету Хмільницької міської ради
1 місяць після подання заяви і усіх документів (та враховуючи строк на проведення найближчого
засідання виконавчого комітету Хмільницької міської ради).
1. Особисто (з документом, що посвідчує особу).
2. Поштою.
глава 19 Сімейного кодексу України, глава 6 Цивільного кодексу України, ст. ст. 11,12 Закону
України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування», Закон України «Про звернення громадян», Закон України
«Про місцеве самоврядування в Україні», п. 38-45 постанови Кабінету Міністрів України від
24.09.2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав
дитини»

7.

Керуючий справами виконкому міської ради

С.П. Маташ

