
 

 

Інформаційна картка 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Видача дозволу на вчинення правочинів 

щодо майнових прав дитини (купівля, 

продаж, застава, дарування, обмін, поділ 

житлового будинку, квартири, видача 

письмових зобов’язань від імені дитини, 

перереєстрація автомобіля, продаж акцій, 

відмова від майнових прав тощо) 

СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАДАННЯ ПОСЛУГИ 

 

МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ СУБЄКТА 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПОСЛУГИ 

  

Виконавчий комітет Смілянської міської ради  

вул. Незалежності, 37, м.Сміла, Черкаська 

область, 20700,  

Служба у справах дітей  

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО РЕЖИМУ 

РОБОТИ СУБЄКТА НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Години прийому: понеділок  з 09-00 до 13-00, 

з 14-00 до 16-00, вівторок з 14:00 до 16:00, 

четвер з 9:00 до 13:00 

ТЕЛЕФОН/ФАКС, АДРЕСА 

ЕЛЕКТРОННОЇ ПОШТИ ТА ВЕБ-

САЙТ СУБЄКТА НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ  

т.  04733 4-40-81, 4-40-71,   

e-mail: smila_ssd@ukr.net 

НОРМАТИВНІ АКТИ, ЯКИМИ РЕГЛАМЕНТУЄТЬСЯ НАДАННЯ                                                                  

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

    Закони України   ч. 3 статті 17 Закону України «Про 

охорону дитинства»,Ч. 2,4 статті 177 

Сімейного кодексу України 

Акти Кабінету Міністрів України п.67 Постанови КМУ від 24.09.2008 №866 

«Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини». 

 

Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 - 

Акти місцевих органів влади  - 

УМОВИ ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

ПІДСТАВА ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Заява громадян 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, 

НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ОТРИМАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ, А 

ТАКОЖ ВИМОГИ ДО НИХ 

 

1.Заява батьків чи опікунів(піклувальників)- 

власників житла, заяви всіх членів сім’ї про 

згоду на продаж, обмін, дарування, іпотеку, 

продаж житла  та майна (на ім’я начальника 

служби у справах дітей); 

2.Копії свідоцтв про народження дітей 

(паспорту) та копії її ідентифікаційних кодів; 

3.Довідка з місця проживання у помешканні, 



що відчужується (у разі, якщо адреса 

проживання інша – довідка з місця 

проживання за цією адресою); 

4. Довідка про доходи батьків за 6 місяців 

(тільки для іпотеки); 

5. Довідки про відсутність заборгованості за 

комунальні послуги (для іпотеки); 

6.Копії паспортів батьків(опікунів) та копії 

ідентифікаційних кодів у  разі виїзду за кордон 

– копії віз та закордонних паспортів; 

7.Копія технічного паспорту на житло, що 

відчужується; 

8.Копія свідоцтва про право власності 

(договору купівлі) житла чи майна, що 

відчужується; 

10. Копія свідоцтва про шлюб (розлучення); 

11.Витяг з реєстру бюро технічної 

інвентаризації на житло, що відчужується; 

12. Копія технічного паспорту на житло, що 

купується; 

13. Довідка з місця проживання на житло, що 

купується; 

14. Заява власника цього житла про намір його 

продажу громадянам, що звернулися за 

дозволом на відчуження житла  від імені дітей; 

15. Заяви всіх співвласників і мешканців цього 

житла про згоду на його продаж (на ім’я 

начальника служби у справах дітей); 

16.Акт обстеження  житла  (якщо житло 

купується на іншій території). 

Для жилих будинків враховується 

наявність державного акту на земельну 

ділянку, на якій розташований будинок. В 

кожному конкретному випадку служба у 

справах дітей може вимагати подання 

додаткових  документів.  

У разі, якщо житло придбано раніше на ім’я 

батьків, надається дозвіл на укладання 

договору дарування частки цього житла на 

ім’я дитини, причому частка житла, що 

дарується, не повинна бути меншою, ніж та, 

якою володіла дитина у помешканні, що 

відчужується. При передачі в іпотеку житла, 

співвласником якого є дитина, необхідно 

отримати дозвіл на укладання договору 

дарування іншого житла на дитину, з метою 

уникнення ризиків щодо невиплати кредиту. 

Якщо  в іпотеку передається житло, яким 

користується дитина(не є співвласником), то 

необхідна нотаріальна заява  родичів про 

забезпечення реєстрації і проживання цієї 

дитини у їхньому помешканні у разі невиплати 

кредиту. 

Подані документи розглядаються службою у 

справах дітей, яка готує висновок та виносить 

його на розгляд комісії з питань захисту прав 

дитини, її рішення затверджується рішенням 



виконкому. 

ПОРЯДОК ТА СПОСІБ ПОДАННЯ 

ДОКУМЕНТІВ, НЕОБХІДНИХ ДЛЯ 

ОТРИМАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПОСЛУГИ  

Замовник  безпосередньо збирає 

необхідні довідки та матеріали за 

участі служби у справах дітей 

ПЛАТНІСТЬ (БЕЗОПЛАТНІСТЬ) 

НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПОСЛУГИ 

Безкоштовно 

НОРМАТИВНО- ПРАВОВІ АКТИ, НА 

ПІДСТАВІ ЯКИХ СТЯГУЄТЬСЯ 

ПЛАТА 

- 

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ДЛЯ 

ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ 

- 

РОЗМІР ТА ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ 

ПЛАТИ ЗА ПЛАТНУ 

АДМІНІСТРАТИВНУ ПОСЛУГУ 

 

РОЗРАХУНКОВИЙ РАХУНОК ДЛЯ 

ВНЕСЕННЯ ПЛАТИ 

- 

СТРОК 

НАДАННЯАДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПОСЛУГИ 

30 робочих днів 

ПЕРЕЛІК ПІДСТАВ ДЛЯ ВІДМОВИ У 

НАДАННІ АДМІНІСТРАТИВНОЇ 

ПОСЛУГИ 

Подані документи не відповідають 

вимогам постанови Кабінету Міністрів від 

24.09.2008 № 866 «Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини». 

 

РЕЗУЛЬТАТ НАДАННЯ 

АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

Рішення виконавчого комітету 

СПОСОБИ ОТРИМАННЯ ВІДПОВІДІ Особисто 

ПРИМІТКА - 

 


