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 Затверджено  

                                                                                              розпорядження селищного голови 

 

 від _______________ №______ 
 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДЕННЯ УГОД НЕПОВНОЛІТНІМИ, ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНІХ 

ЩОДО ПРИДБАННЯ (ДАРУВАННЯ) НА ЇХ ІМ’Я, ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА 

НА АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ, В ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА 

НЕРУХОМЕ МАЙНО 
(назва адміністративної послуги) 

Служба у справах дітей 

Богородчанської селищної ради 

 (найменування суб’єкта надання послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративної послуги, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Управління «Центр надання адміністративних послуг 

Богородчанської селищної ради» 

1. Місце знаходження управління  

«Центр надання адміністративної 

послуг» Богородчанської селищної 

ради 

Адрес: інд.77701 

вул. Шевченка, 66                                         

смт. Богородчани,   

Івано-Франківський район                     

Івано-Франківська область 

2. Інформація щодо режиму роботи 

управління  «Центр надання 

адміністративної послуг» 

Богородчанської селищної ради 

      Час прийому суб’єктів звернень 

Понеділок          09:00-16:00 без перерви на обід                           

Вівторок            09:00-16:00 без перерви на обід  

Середа                09:00-16:00 без перерви на обід 

Четвер                09:00-20:00 без перерви на обід 

П’ятниця           08:00-15:00 без перерви на обід 

Субота                Вихідний день 

Неділя                 Вихідний день 

3. Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративної 

послуги 

Телефон  (03471-2-17-09) (03471-2-45-39) 

електронний адрес: 

 boho-cnap2021@ukr.net                                                                

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України 

Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. 

 Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року. 

 Закон України «Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року.  

 Закон України «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян та безпритульних дітей від 2 червня 2005 року . 

 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» від 21 

травня 1997 р. 

 Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов 

соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування» від 13.01.2005 року. 

Закон України «Про адміністративні послуги» від 13.08.2012 року 
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5. Акти Кабінету Міністрів України 

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.09.2008р. №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини». 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 р. 

№ 523-р. «Деякі питання надання адміністративних послуг органів 

виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг» 

6. 
Акти центральних органів виконавчої 

влади 
 

7. 

Акти місцевих органів виконавчої 

влади/органів місцевого 

самоврядування 

Рішення Богородчанської селищної ради від 09.02.2021р. № 339-

5/2021 «Про утворення  Управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської селищної ради» 

Умови отримання адміністративної послуги 

9. 

Вичерпний перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, а також 

вимоги до них 

- заява кожного з батьків чи законних представників 

малолітнього (або заява неповнолітнього та заява-згода його 

батьків чи законних представників) для отримання дозволу;  

- копія свідоцтва про право власності чи іншого 

правовстановлюючого документа; інформація з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав 

власності на нерухоме майно; технічної документації на житло 

(майно), яке мають намір придбати на ім’я дитини; 

-  копія свідоцтва про народження дитини; 

- акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке буде 

придбано на ім’я дитини (складається балансоутримувачем 

житлового фонду; у разі потреби - службою у справах дітей після 

подачі повного пакету документів); 

- копія свідоцтва про одруження (розлучення, смерть тощо) 

батьків, витяг з Реєстру про державну реєстрацію актів 

цивільного стану з зазначенням підстави запису внесення 

відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини; 

-  копія рішення/розпорядження про встановлення опіки над 

дитиною (для опікунів, піклувальників); 

- копія рішення про встановлення опіки над  майном дитини (для 

опікунів, піклувальників); 

-  витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку 

осіб (та дитини);  

- копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей (при 

наявності паспорта нового взірця в формі ІD- картки додатково 

подається довідка з єдиного демографічного реєстру про 

реєстрацію місця проживання та інформація про сімейний стан: 

свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу чи 

рішення суду, інформація з органів ДРАЦС тощо).; 

 - протокол з’ясування думки дитини віком 10-14 років 

(оформлюється адміністратором Центру надання 

адміністративних послуг при подачі повного пакету документів); 

- копія документа, який підтверджує ринкову вартість (експертна 

оцінка) нерухомого майна, на яке переходить право власності 

дитини (у випадку укладання договору про припинення права на 

аліменти на дитину в зв’язку з переходом права власності на 

нерухоме майно); 

- копії документів, якими встановлений розмір аліментів або 

інформація щодо заборгованості по сплаті аліментних платежів 

(при наявності) (у випадку укладання договору про припинення 

права на аліменти на дитину у зв’язку з переходом права 

власності  на нерухоме майно). 
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Примітка: копії документів подаються разом з оригіналами 

(для звірки) або нотаріально завірені; у разі відсутності згоди 

одного з батьків необхідно подати додаткові документи, які 

підтверджують ухилення їх від виконання батьківських 

обов’язків: стан сплати аліментів, інформації від сусідів, 

адміністрацій навчальних чи лікувальних закладів про участь 

у вихованні та утриманні дітей, перебування у розшуку 

органами Національної поліції та відсутності відомостей про 

їх місцезнаходження тощо. 

10. 

Порядок та спосіб подання 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної послуги 

Особисто чи за дорученням (нотаріально завіреним), письмова 

заява (подається особисто або нотаріально посвідчена). 

11. 
Платність (безоплатність) надання 

адміністративної послуги 
Безоплатно 

12. 
Строк надання адміністративної 

послуги 
30 календарних днів  

13. 
Перелік підстав для відмови у 

наданні адміністративної послуги 

- відсутність повного пакету документів; 

- відсутність згоди обох батьків; 

- обмеження прав та законних інтересів дитини. 

14. 
Результат надання адміністративної 

послуги 

Рішення виконавчого комітету селищної ради або лист про 

причини відмови  

15. 
Способи отримання відповіді 

(результату) 

Видається управлінням «Центр надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради заявнику (уповноваженій особі 

заявника), надсилається поштою на адресу, вказану заявником у 

заяві 

16. Примітка 

* копії документів звіряються з оригіналами та завіряються  

** у разі відсутності згоди одного з батьків необхідно подати 

додаткові документи, які підтверджують ухилення їх від 

виконання батьківських обов’язків: стан сплати аліментів, 

інформації від сусідів, адміністрацій навчальних чи лікувальних 

закладів про участь у вихованні та утриманні дітей, перебування у 

розшуку органами Національної поліції та відсутності відомостей 

про їх місцезнаходження тощо. 

*** Форма заяв про надання дозволу на укладення угод 

неповнолітніми, від імені малолітніх щодо придбання(дарування) 

на їх ім’я, договору про припинення права на аліменти на дитину, 

в зв’язку з переходом права власності на нерухоме майно 

 

 

 

 

Начальник служби у справах                                               

дітей селищної ради                                                                           Василь Римарук 
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Додаток до інформаційної картки 

 

Селищному голові Р. Зарембі,   

органу опіки та піклування 

     виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради 
                                                     

                                                    ________________________________________ 

      (прізвище, ім’я по батькові неповнолітнього) 

 

                                            ________________________________  
 (дата народження) 

                                            ________________________________ 

                                                       (адреса проживання, моб. тел) 

 

Заява(неповнолітнього) 
«ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДЕННЯ УГОД НЕПОВНОЛІТНІМИ, ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНІХ ЩОДО ПРИДБАННЯ 

(ДАРУВАННЯ) НА ЇХ ІМ’Я, ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ, В ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО»(для неповнолітньої дитини (14-18р.)) 
 

 
Прошу дати  дозвіл за згодою моїх батьків (чи  законних представників): 

____________________________________________________________________________________________ 

(ПІП батьків) 

на укладення договору дарування (купівлі-продажу) щодо придбання на моє ім’я  ________ частини  майна, 

а саме: 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________________________ 

Даю згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України «Про захист 

персональних даних» від 01 червня 2010 року за №2297-VI, з метою 

оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та  адміністративних 

послуг. 

 

«____» ___________ 20  р. ____________________________ 

          (підпис) 
 

 

 

 

Реєстраційний номер  _________              ___________  ______ ______ ____________________ 

      підпис                         (прізвище ініціали адміністратора)        
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Селищному голові Р. Зарембі,   

органу опіки та піклування виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради 

                                                                             

гр.________________________________________ 

         (ПІП  батька чи законних представників, моб. тел.) 

         _______________________________________________ 

 

                                 __________________________________________                         

                                       (ПІП  матері чи законного представника моб. тел.) 

 

 

З А Я В А - згода батьків 
«ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДЕННЯ УГОД НЕПОВНОЛІТНІМИ, ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНІХ ЩОДО ПРИДБАННЯ 

(ДАРУВАННЯ) НА ЇХ ІМ’Я, ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ, В ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО» (Для неповнолітньої дитини (14-18р.)) 

 

Не заперечуємо проти укладення договору дарування (купівлі-продажу) щодо  

придбання  _______ частини майна, а саме: 

____________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________  

  

на ім’я неповнолітньої дитини (дітей): 

 

(п і п дитини)    ( дата нар.) 

( п і п дитини)   ( дата нар.) 

_____________________________________________________________________________________ 

         ( п і п дитини)        (дата нар.) 

 

                                                    
До заяви додаються: 
 - копія свідоцтва про право власності чи іншого правовстановлюючого документа; інформація з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно; технічної документації на житло 

(майно), яке мають намір придбати на ім’я дитини; 

-  копія свідоцтва про народження дитини; 

- акт обстеження житлово-побутових умов житла, яке буде придбано на ім’я дитини (складається балансоутримувачем 

житлового фонду; у разі потреби - службою у справах дітей після подачі повного пакету документів); 

- копія свідоцтва про одруження (розлучення, смерть тощо) батьків, витяг з Реєстру про державну реєстрацію актів 

цивільного стану з зазначенням підстави запису внесення відомостей про батька в свідоцтві про народження дитини; 

-  копія рішення/розпорядження про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, піклувальників); 

- копія рішення про встановлення опіки над  майном дитини (для опікунів, піклувальників); 

-  витяг про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб (та дитини);  

- копії паспортів, ідентифікаційних кодів батьків та дітей (при наявності паспорта нового взірця в формі ІD- картки 

додатково подається довідка з єдиного демографічного реєстру про реєстрацію місця проживання та інформація про 

сімейний стан: свідоцтво про шлюб, свідоцтво про розірвання шлюбу чи рішення суду, інформація з органів ДРАЦС 

тощо).; 

 - протокол з’ясування думки дитини віком 10-14 років (оформлюється адміністратором Центру надання 

адміністративних послуг при подачі повного пакету документів); 

- копія документа, який підтверджує ринкову вартість (експертна оцінка) нерухомого майна, на яке переходить право 

власності дитини (у випадку укладання договору про припинення права на аліменти на дитину в зв’язку з переходом 

права власності на нерухоме майно); 

- копії документів, якими встановлений розмір аліментів або інформація щодо заборгованості по сплаті аліментних 

платежів (при наявності) (у випадку укладання договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з 

переходом права власності  на нерухоме майно). 



6 

 
 
Даємо згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України «Про захист персональних даних» від 01 

червня 2010 року за №2297-VI, з метою оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та  

адміністративних послуг. 

 

 

 

 

«____» ___________ 20  р.  

Батько:______________________( підпис) 

 

«____» ___________ 20  р.                Мати: _______________________( підпис)  

 

 

 

 

 

Реєстраційний номер  _________              ___________  ________________________________ 

          підпис                     (прізвище ініціали адміністратора)          
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Селищному голові Р. Зарембі,   

органу опіки та піклування 

виконавчого комітету  

Богородчанської селищної ради 
                                                                                                              гр ___________________________ 
              (ПІП  дитини, дата народження, адреса) 

                              ______________________________ 
                    ________________________________ 

 
                                                                             

 

Протокол бесіди 

 
ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДЕННЯ УГОД НЕПОВНОЛІТНІМИ, ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНІХ ЩОДО ПРИДБАННЯ 

(ДАРУВАННЯ) НА ЇХ ІМ’Я, ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ, В ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (для дитини після 10 –ти років) 

 
 

Не заперечуємо проти укладення договору дарування (купівлі-продажу) щодо придбання  частини 

майна, а саме: ________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________,  

  

На моє ім’я  

 ( п і п дитини)    ( дата нар.) 

 

Даємо згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України «Про захист 

персональних даних» від 01 червня 2010 року за №2297-VI, з метою 

оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та  адміністративних 

послуг. 

 

 

 

 

«____» ___________ 20  р  .  

Батько:______________________( підпис) 

 

 

«____» ___________ 20  р              Мати: _______________________( підпис)  
 

 

 

 

Реєстраційний номер  _________              ___________  ______ ______ ____________________ 

      підпис                         (прізвище ініціали адміністратора)        
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Селищному голові Р. Зарембі,   

органу опіки та піклування виконавчого 

комітету Івано-Франківської міської 

ради 

 

                                              гр._________________________________ 

                             (п і п  батька) 

            ___________________________________ 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                          гр.________________________________ 

                              (п і п  матері) 

            ___________________________________ 

 

 

                                            З А Я В А 

 

ПРО НАДАННЯ ДОЗВОЛУ НА УКЛАДЕННЯ УГОД НЕПОВНОЛІТНІМИ, ВІД ІМЕНІ МАЛОЛІТНІХ ЩОДО ПРИДБАННЯ 

(ДАРУВАННЯ) НА ЇХ ІМ’Я, ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА АЛІМЕНТИ НА ДИТИНУ, В ЗВ’ЯЗКУ З 

ПЕРЕХОДОМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО (Для малолітньої дитини (до 14 років)) 

 

 
Просимо дати дозвіл на укладання договору дарування (купівлі-продажу) щодо придбання _______ 

частини майна, а саме: 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________

______ ______________________________________________________________________________________ 

на ім’я нашої дитини (дітей)  

____________________________________________________________________________________________ 

(ПІП дитини)    ( дата нар.) 

(ПІП дитини)   ( дата нар.) 

 

Даємо згоду на обробку своїх персональних даних, відповідно до закону України «Про захист 

персональних даних» від 01 червня 2010 року за №2297-VI, з метою 

оформлення/переоформлення/анулювання/видачі документів дозвільного характеру та  адміністративних 

послуг. 
 
 
 
       «___» ______________ 20   р.   Батько:______________________ 

             (дата)      ( підпис) 
 
 

               Мати: _______________________ 
       «___» ______________ 20   р.                                   (підпис) 

 

 

 

 

Реєстраційний номер  _________              ___________  ______ ______ ____________________ 

      підпис                         (прізвище ініціали адміністратора)        

  

 


