онськоi
державноi

?лэ
IнФормАцtйнд кдрткд
лдмIнIстрАтивноi послуги

дIти
(назва адмiнiстративноТ послуги)

слчжба у справах дiтей та ciM'i
(найменування суб'скта надання адмiнiстративноi послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноi послуги
Найменування центру
| Vnpu*b* Цlоrр;,"дu"*
адмiнiстративних послуг
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
районноi в MicTi Кисвi державноi
адмiнiстрацii.
1.
Мiсце знаходження центру вул. Маршала Тимошенка, 1б,
надання адмiн iстративних м. Киiв, 04205.
послуг

надання

2.

Iнформацiя щодо режиму Понедiлок - четвер з 9:00
роботи центру надання П'ятниця з 9:00 ло l6:45;
адмiнiстративних послуг

J.

4.

5.

до 20:00;

Субота з 9:00 до l8:00.

Телефон/факс

(довiдки), (044) 426-44-00 - начальник управлiння,
адреса електронноi пошти та (044) 426-85-55, (044) 426-56-65 -зал
веб-саЙт центру надання e-mail : oboloncentre@obolonrda. gov.ua
адмiнiстративних послуг

Нормативнi акти, якими регламентусться надання адмiнiстративноi послуги
Кодекси Украiни, закони
Стаття 171, Сiмейного кодексу УкраТни,
Украiни
cTaTTi 32, 720 I{ивiльного кодексу Украiни,
cTaTTi 17, 18 Закону Украiни <Про охорону
дитинства)), стаття l2 Закону Украiни <Про
основи соцiального захисту бездомних осiб i
безприryльних громадян).
Акти Кабiнету Mi HicTpiB
Постанова Кабiнеry MiHicTpiB Украiни вiд

24.09.2008 Ns 866 <Питання дi-r"о.ri
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз

Акти центральних органiв

захистом прав дитини).

виконавчоi влади
Акти мiсцевих органiв
виконавчоi владиl органiв
мlсцевого само

Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для одержання
Jвернення заявникlв, за умови ре€страцl1 ix
адмiнiстративноi послуги
дiтей в Оболонському районi MicTa Киева (у
разi придбання майна (житла) на iм'я
дитини), або за умови знаходження майна

(житла).

що

належить дитинi в
Оболонському районi MicTi Кисва (у разi

Вичерпний перелiк
документiв, необхiдних для
отримання алм i нiстративноТ
послуги, а також вимоги до
них

ння майнаlжитла вiд iMeHi дитини
1. Заяви батькiв (законних представникiв)
дитини та Bcix спiввласникiв житла (майна)

(в разi вiдсутностi одною

з

батькiв

-

Документ, цо пiдтверджус його вiлсутнiсть).
2. Заява неповнолiтньоi дитини (з 14 до
18 poKiB).
З. Копiя паспорта суб'екта звернення - 1, 2
та cTopiHKa з вiдмiткою про реестрацiю
мiсця проживання або копiя паспорта
громадянина Украiни
безконтактним

з

електронним HocieM (з обох cTopiH) з
додатком про мiсце ресстрацii або копiя

тимчасового посвiдчення громадянина
Украiни або копiя паспортною документа

lноземця.
4. Копiя свiдоцтва про народження дитини.
5. Копii локументiв. що пiдтверджують
право BracHocTi на житло (майно), яке
вiдчужусться та мае бути прилбане (право
власностi, технiчний паспоръ витяг про
ресстрацiю майна).
6. При виiзлi на постiйне мiсце проживання
за кордон-документи, що посвiдчують виiзд
на постiйне мiсце проживання.

Копiя документа подаеться з одночасним
пред'явленням алмiнiстратору оригiналу

з
овжен ня lH

копlя документа.

При зверненнi до

10.

ll.

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних для
отримання алмiнiстрати вноi
послуги

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

адмiнiстратора
пред'являеться паспорт суб'скта звернення
та довiренiсть, якщо заявник дiе в iHTepecax
iншоi особи.
!окументи надаються суб'ектом звернення
особисто або уповноваженою особою, в
ловiреностi якоi мас бути чiтко зЕвначено, на
який саме вид адм iнiстративноi послуги
подаються документи.
Безоплатно.

послуги
у разr платностl:
11.1
Нормативно-правовi акти, на
пiдставi яких стягу€ться плата
|1,2, Розмiр та порядок внесення
плати (адмiнiстративного
збору) за платну
адмiнiстрqтивну послугу
11.3. Розраryнковий рахунок для
внесення плати
|2.
Строк надання
З0 календарних днiв.
адмiнiстративноi послуги
13.
Перелiк пiдстав для вiдмови у 1. Подання суб'€ктом звернення неповного
наданнi алмiнiстративноI
пакета документiв згiдно з встановленим
послуги
вичерпним перелiком.

2.

Невiдповiднiсть правочину iHTepecaM

дитини.
14.

Результат надання

адмiнiстративноi послуги

Копiя

районноi

розпорядження

в MicTi

адмiнiстраuii.
15.

Способи отримання вiдповiдi
(результату)

Оболонськоi
Кисвi державноi

Особисто, уповноваженою особою, або

надсилаеться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

Виконувач обов'язкiв начальника

оксана кАРIIЕНко

