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(найменування суб'скта надання

a.ltM iH

iстрати BHo'i послуги)

Iнформацiя про центр надання адмiнiстративноI послуги
(I-[eHTp) надання
Найменування центру надання Управлiння
адмiнiстративних послуг Оболонськоi
адмiнiстративних послуг
районноТ в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii.
вул. Маршала Тимошенка, l6,
знаходження
l
м. Киiв, 04205.
надання
центру
адмiнiстративних послуг
Iнформацiя щодо режиму Понедiлок четвер з 9:00 до 20:00;
2.
роботи центру надання П'ятниця з 9:00 до lб:45;
Субота з 9:00 до 18:00.
адмiнiстративноi послуги

Мiсце

J.

Телефон/факс (ловiлки),

адреса електронноi пошти
та веб-сайт центру
надання алмiнiстративноi
послуги

(044) 426-44-00 - начальник управлiння,
(044) 202-60-38,
(044) 202-60-З9 - Call-ueHTp
e-mail : ocnap@kmda.gov.ua

нормативнi акти, якими регламенту€ться надання адмlнlстративноl послуги
Кодекси Украiни, закони Стаття l 71 Сiмейного кодексу Украiни,,
4.
cTaTTi 84-90 I|ивiльного кодексу Украiни,
Украiни
стаття l7 Закону Украiни <Про охорону
дитинства), стаття 12 Закону Украiни <Про
основи соцiального захисту бездомних
громадян i безпритульних дiтей)

7

5.

Акти Кабiнету

Продовження iнформацiйноТ картки

MiHicTpiB

Украiни

6.

Постанова Кабiнету MiHicTpiB Украiни вiд
24.09.2008 Лq 866 <<Питання дiяльностi
органiв опiки та пiклування, пов'язаноi iз
захистом прав дитини >.

Акти центрапьних органiв
виконавчоi влади

7.

Акти мiсцевих

органiв

виконавчоi влади/ орган iB
мiсцевого самоврядування
Умови отримання адмiнiстративноi послуги
Пiдстава для одержання Звернення одного з батькiв, що проживае
8.
окремо вiд дитини, яка прожива€ в
адмiнiстративноi послуги
Оболонському районi MicTa Кисва.
перелiк l. Заява батькiв, (законних представникiв)
Вичерп ний
9.
документiв, необхiдних дитини (вразi вiлсутностi одного з батькiв -

для

отримання
адмiнiстративноТ послуги,
а також вимоги до них

документ, що пiдтверджус Його вiдсутнiсть).
2, Заява неповнолiтньоi дитини (з 14 до 18
poKiB).

З.

Копiя паспорта суб'екта звернення 1,2
та cTopiHKa з вiдмiткою про ресстрацiю мiсця
проживання або копiя паспорта громадянина

УкраТни з безконтактним електронним HocicM
обох cTopiH)
додатком про мiсце
ресстрашiТ або копiя тимчасового посвiдчення
громалянина Украiни або копiя паспортного
документа iноземця.
4. Копiя свiдоцтва про народження дитини.
5. Копiя свiдоцтва про розiрвання (укладання
) шлюбу або рiшення суду про розiрвання
шлюбу (у разi наявностi).
стосуються мети
6. Копii документiв,

(з

з

що

отримання нотарiальних заяв, довiреностей
вiд iMeHi дитини. iнформачiя адресата.

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

У

разi обrрунтованоi вiдсутностi оригiналу

пред'являеться
документа,
засвiдчена/завiрена в установленому законом
порядку копiя документа.

адмiнiстратора
пDед'являсться паспорт су скта звернення та

Пр"

зверI]еннl

до

)

Продовження iH

довiренiсть, якщо заявник дiе
iншоi особи.

10.

11.

в

о1

iHTepecax

Порядок та спосiб подання
документiв, необхiдних
отримання
для
адмiнiстративноi послуги

!окументи надаються суб'сктом звернення
особисто або уповноваженою особою, в

Платнiсть (безоплатнiсть)
надання адмiнiстративноi

Безоплатно.

послуги
У разi платностi:
11.1
Нормативно-правовi акти,
яких
стягусться плата
порядок
|\,2.
плати
внесення
(алмiнiстративного збору)
за платну адмiнiстративну
послугу
1 1.3,
Розрахунковий рахунок
для внесення плати
надання
\2.
Строк
адмiнiстративноТ послуги

на

довiреностi якоТ мае бути чiтко зазначено, на
який саме вид алм iнiстрати вноi послуги
подаються документи.

пiдставi

Розмiр та

l3.

Перелiк пiдстав

вiдмови у

для
наданнi

адмiнiстративноi послуги

30 капендарних днiв.

1. Подання суб'сктом звернення неповного
пакета документiв згiдно з встановленим

вичерпним перелiком.
2. Невiдповiднiсть вимог заявника iHTepecaM
дитини.
Наявнiсть пiдстав порушення прав та
iHTepeciB дитини.
Копiя розпорядження Оболонськоi районноi
в MicTi Киевi державноi адмiц]gре]]Ц_
Особисто, уповноваженою особою, або
надсиласться поштою (за вимогою суб'екта
звернення).

3.

|4.
15.

Результат

надання
адмiнiстративноi послуги
отримання
Способи
вiдповiдi (результату)

Виконувач обов'язкiв начальника
служби у справах дiтеЙ та сiм'i

оксана КАРПЕНКо

