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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування
Управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей
Служба у справах дітей
(ВО Тернопільської міської ради)

Оригінал: головний спеціаліст СУЯ
копії: згідно з реєстром розсилки (Ф-01/П-СУЯ/01)

РОЗРОБИВ (відповідальна
особа ВО за надання АП)

Начальник управління сім’ї,
молодіжної політики та
захисту дітей
____ Христина БІЛІНСЬКА
08.02.2021
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ПЕРЕВІРИВ

Заступник міського головикеруючий справами,
уповноважений з питань
СУЯ
______ Іван ХІМЕЙЧУК
(підпис)
08.02.2021

ЗАТВЕРДЖУЮ

Міський голова
_______ Сергій НАДАЛ
(підпис)
08.02.2021

СНАП

Центр надання адміністративних послуг

(місцезнаходження
(адреса), режим роботи,
довідковий телефон,
адреса електронної пошти
та веб-сайту)

46025, м.Тернопіль, вул.Князя Острозького,6,
І-й поверх.
Графік прийому громадян:
Понеділок, середа, четвер - з 09.00 до 16.00 год.
Вівторок - з 11.00 до 20.00 год.
П’ятниця - з 08.00 до 15.00 год.
Субота- 08.00 до 15.00 год.
Тел. 0674472741, 0800303520 (безкоштовно)
Електронна адреса ЦНАП: cnapternopil@meta.ua
Веб-сайт ЦНАП: http://cnap.rada.te.ua/.
Віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП:
1.с.Курівці, вул.Нова, 3, тел.(03540)43286, ел.адр.:
kyrivci@ukr.net;
2.с.Чернихів, вул..Центральна, 38, тел.(03540)34624,
ел.адр.:сhernuxiv@ukr.net;
3.с. Кобзарівка, вул.Центральна, 22, тел.(03540)33642,
ел.адр.: kobzarivka_admin@ukr.net;
4.с.Іванківці, вул.Тараса Шевченка, 16,
тел.(03540)33631, ел.адр.: malashivci@ukr.net.
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Графік прийому громадян:
вівторок, четвер – з 9.00 до 16.00 год.;
п’ятниця – з 8.00 до 13 год.;
обідня перерва – з 13.00 до 14.00 год.;
субота, неділя – вихідні дні.
https://ternopilcity.gov.ua/pro-gromadu/tsentr-nadannyaadministrativnih-poslug-u-naselenih-punktah-yaki-priednalisyado-tmtg/
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*Вичерпний перелік
документів,
необхідних для
отримання АП, що
передбачені законом,
та вимоги до них

1.Повідомлення про дитину, яка залишилась без
батьківського піклування.
2. Копія свідоцтва про народження дитини.
3. Документи, що засвідчують обставини, за яких дитина
залишилась без батьківського піклування:
- копії свідоцтв про смерть батьків;
- рішення суду про позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про відібрання дітей від батьків без
позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про визнання батьків безвісно відсутніми;
- рішення суду про оголошення батьків померлими, що
підтверджується свідоцтвом про смерть, виданим органами
реєстрації актів цивільного стану;
- рішення суду про визнання батьків недієздатними;
- вирок суду про відбування покарання батьків в місцях
позбавлення волі;
- ухвала слідчого судді (суду) про тримання під вартою
батьків на час кримінального правопорушення;
- ухвала суду або довідка органів Національної поліції про
розшук батьків органами Національної поліції, пов’язаному
з ухиленням від сплати аліментів та відсутністю відомостей
про їх місцезнаходження;
- висновок лікарсько-консультативної комісії закладу
охорони здоров’я про наявність у батьків тривалої хвороби,
яка перешкоджає їм виконувати батьківські обов’язки,
- акт за формою, затвердженою МОЗ і МВС про дітей
підкинутих, батьки яких невідомі, покинутим в пологовому
будинку, іншому закладі охорони здоров’я або яких
відмовились забрати батьки, інші родичі;
- акт, складений службою у справах дітей за відповідною
формою про батьків, які не виконують свої обов’язки з
виховання та утримання дитини з причин, які неможливо
з’ясувати, у зв’язку із перебуванням батьків на тимчасово
окупованій території або в районі проведення АТО;
- розлученим із сім’єю, визнаним біженцями або особами,
які потребують додаткового захисту.
4.У випадку, якщо мати є одинокою, додається довідка,
видана органом реєстрації актів цивільного стану за місцем
реєстрації народження дитини про те, що відомості про
батька внесені за вказівкою матері відповідно до статті 135
Сімейного кодексу України.
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3.

Порядок та спосіб
подання документів

Особисто
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Платність
(безоплатність) АП.
Розмір та порядок
внесення плати
(адміністративного
збору) за платну АП;
розрахунковий
рахунок для внесення
плати
Строк надання
послуги

Безкоштовно
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Результат надання
послуги
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Спосіб і місце
отримання відповіді
(результату АП)
Перелік підстав для
відмови у наданні АП

Рішення виконавчого комітету Тернопільської міської ради
про надання статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.
-

5

8
9

Акти законодавства,
що регулюють
порядок та умови
надання АП (пункти,
статті, розділи тощо,
назва та реквізити
законодавчих актів)

60 днів

Неповний пакет документів
1. П.п.21-25 «Порядку провадження органами опіки та
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав
дитини», затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 24.09.2008р. №866.

* До інформаційної картки додається форма заяви
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