
 Затверджено  

  розпорядження селищного голови 

 

 від _______________ №______ 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА 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 

 

№ 
з/п 

Етапи послуги 
Відповідальна посадова особа 

і структурний підрозділ 

Дія 

(В, У, 

П, З) 

Термін виконання 
(днів) 

1. 

Прийом, перевірка повноти документів та 

реєстрація заяви суб’єкта звернення в  
управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської 

селищної ради. 

Адміністратор відділу 

адміністрування управління «Центр 

надання адміністративних послуг» 
Богородчанської селищної ради. 

В 

Протягом одного робочого дня 

(заява реєструється в день її 

надходження в порядку 
черговості) 

2. 

Передача заяви та пакету документів до 

служби у справах дітей Богородчанської 
селищної ради. 

Адміністратор відділу 

адміністрування управління «Центр 
надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради. 

В 

Не пізніше одного робочого дня з 
дня реєстрації заяви  в управлінні 

«Центр надання адміністративних 
послуг» Богородчанської 

селищної ради. 

3. 

Реєстрація заяви, розгляд заяви, резолюція 
керівника, опрацювання документів та 

винесення питання на розгляд комісії з 
питань захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради. 

Служба у справах дітей 
Богородчанської селищної ради. 

В Десять робочих днів 

4. 
Прийняття рішення комісією з питань 
захисту прав дитини Богородчанської 

селищної ради. 

Члени комісії з питань захисту прав 
дитини Богородчанської селищної 

ради. 

П Один робочий день 

5. 
Підготовка проекту рішення виконавчого 
комітету Богородчанської селищної ради. 

Служба у справах дітей 
Богородчанської селищної ради. 

В Десять робочих днів 

6. 
Прийняття рішення виконавчим комітетом 

Богородчанської селищної ради. 

Члени виконавчого комітету 

Богородчанської селищної ради. 
П Один робочий день 

7. 

Передача рішення виконавчого комітету 
Богородчанської селищної ради до 

управління «Центр надання 

адміністративних послуг» Богородчанської 
селищної ради. 

Служба у справах дітей 
Богородчанської селищної ради. 

В Два робочі дні 

8. 

Видача рішення виконавчого комітету  

Богородчанської селищної ради суб’єкту  

звернення. 

Адміністратор відділу 

адміністрування управління «Центр 

надання адміністративних послуг» 

Богородчанської селищної ради. 

В В день звернення заявника  

Загальна кількість днів надання послуги – 30 календарних днів 

Загальна кількість днів надання послуги (передбачена законодавством) – 30 календарних днів 

 

Примітка: дії або бездіяльність адміністратора відділу адміністрування управління «Центр надання адміністративних послуг» Богордчанської 

селищної ради та працівника служби у справах дітей можуть бути оскаржені до суду в порядку, встановленому законом. 

 Умовніпозначки: В – виконує, У – бере участь, П – погоджує, З – затверджує.   

 

Начальник служби у справах  

дітей селищної ради         Василь Римарук                   

    


