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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 
 

«Про визначення одному з батьків (родичам), що проживає 

окремо від дитини,способів участі у її вихованні та усунення 

перешкод у спілкуванні» 

Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги 

1. Суб’єкт надання  

адміністративної послуги 

Служба у справах дітей виконавчого комітету 

Первомайської міської ради 

Інформація про Центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг в               

м. Первомайський виконавчого комітету 

Первомайської міської ради Харківської 

області 

2 Місцезнаходження центру 

надання адміністративних послуг 

64102, Харківська область, м.Первомайський, 

проспект  40 років Перемоги, 1 

3 Інформація щодо режиму  

роботи центру надання  

адміністративних послуг 

Понеділок, вівторок, середа, п’ятниця :  

08.00 -17.00 год. 

Четвер:  08.00 - 20.00 год. 

Субота  08.00-15.00 год. 

без перерви на обід,  

вихідний - неділя  
4 Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб – 

сторінки центру надання 

адміністративних послуг 

т/факс(05748) 3 41 03  

e-mail: tsnap.pervom@ukr.net 

skype: tsnap.pervomayskiy 

http://www.pervom-rada.gov.ua/ 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

5 Закони України Цивільний кодекс України; Сімейний кодекс 

України; Закон України «Про охорону 

дитинства»; Закон України «Про 

забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування»; 

6 Акти Кабінету Міністрів України Порядок провадження органами опіки та 

піклування діяльності, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затверджений постановою 

Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 

866. 

7 Акти центральних органів - 

mailto:%20%20%20%20%20%20%20e-mail
mailto:%20%20%20%20%20%20%20e-mail


виконавчої влади 

8 Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

- 

Умови отримання адміністративної послуги 

9 Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Звернення одного з батьків, що проживає 

окремо від дитини, яка проживає у місті 

Первомайський 

10 Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

1.* Заява одного з батьків, що проживає 

окремо від дитини 

2.Копії паспортів суб’єктів звернень - 1, 2 та 

сторінка з відміткою про реєстрацію місця 

проживання. 

3.Довідка про склад сім’ї (форма № 3) 

4.Копія свідоцтва про народження дитини. 

5.Копія свідоцтва про розірвання (укладання) 

шлюбу або рішення суду про розірвання 

шлюбу (у разі наявності). 

6. Довідка про сплату аліментів. 

7. Інші документи, які мають істотне 

значення при вирішенні питання щодо 

визначення участі у вихованні та спілкуванні 

з дитиною. 

11 Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги 

Документи надаються суб’єктом звернення 

особисто, або уповноваженою особою, в 

довіреності якої має бути чітко зазначено, на 

який саме вид адміністративних послуг 

подаються документи. 

12 Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

у разі платності: 

12.1 Нормативно-правові акти, на 

підставі яких  стягується плата 

- 

12.2 Розмір та порядок внесення плати 

за платну адміністративну послугу 

- 

12.3 Розрахунковий рахунок для 

внесення плати 

- 

13 Строк надання адміністративної 

послуги 

30 календарних днів 

14 Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

1. Подання суб’єктом звернення неповного 

пакета документів згідно з встановленим 

вичерпним переліком. 

2. Невідповідність правочину інтересам 

дитини. 

15 Результат надання 

адміністративної послуги 

Висновок органу опіки та піклування 

виконавчого комітету Первомайської міської 

ради  

16 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто, через уповноважену особу, або 

надсилається поштою (за вимогою суб’єкта 

звернення). 

 

* При зверненні до адміністратора пред’являється паспорт суб’єкта звернення та 

довіреність, якщо заявник діє в інтересах іншої особи. 

 

 



       Начальник служби у справах дітей     Вадим ПЕТРЕНКО 


