
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови 

Дніпровської районної в  

місті Києві державної 

адміністрації 

__________________№ ____ 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

 АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

ВЛАШТУВАННЯ ДИТИНИ  ДО ДЕРЖАВНОГО  

ДИТЯЧОГО ЗАКЛАДУ ЗА ЗАЯВОЮ БАТЬКІВ 
(назва адміністративної послуги) 

 

Cлужба у справах дітей  

Дніпровської  районної в місті Києві державної адміністрації 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг 

Центр надання адміністративних послуг 

Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

1. Місцезнаходження 

центру надання 

адміністративних послуг 

02100, м. Київ, вул. Бажова, буд. 11/8 

 

2. Інформація щодо режиму 

роботи центру надання 

адміністративних послуг 

Понеділок, середа з 9:00 до 18:00 

Вівторок, четвер з 9:00 до 20:00 

П’ятниця з 9:00 до 16:45 

Субота з 9:00 до 16:00 

3. Телефон/факс (довідки), 

адреса електронної 

пошти та веб-сайт центру 

надання 

адміністративних послуг 

(044) 559-73-78 довідка  

email: dozvid@ukr.net 

http:// dnipr.gov.ua 

 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4. Закони України  Ст. 143 Сімейного кодексу України 

5. Акти Кабінету Міністрів 

України  

---------------- 

6. Акти центральних 

органів виконавчої влади 

Глава 3 Наказу Міністерства охорони 

здоров’я України від 18.05.1998  № 123 «Про 

затвердження Типового положення про 

mailto:dozvid@ukr.net
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будинок дитини», зареєстрованого                             

в Міністерстві юстиції України 09.06.1998                    

за № 372/2812. 

7. Акти місцевих органів 

виконавчої влади/ 

органів місцевого 

самоврядування 

----------------- 

Умови отримання адміністративної послуги 

8. Підстава для одержання 

адміністративної послуги 

Заява суб’єктів звернення – батьків дитини, 

які зареєстровані у Дніпровському районі                      

м. Києва  

9. Вичерпний перелік 

документів, необхідних 

для отримання 

адміністративної 

послуги, а також вимоги 

до них 

1.*  Заява суб’єктів звернення – батьків 

дитини 

2. Копії паспортів (1, 2 та всі сторінки з 

відмітками про реєстрацію та приватизацію). 

3. Копія свідоцтва про шлюб батьків (для 

осіб, які перебувають у шлюбі). 

4. Копія свідоцтва про народження дитини. 

5. Документи про стан здоров`я дитини, які 

підтверджують необхідність постійного 

медичного догляду (у разі тимчасового 

влаштування дитини до закладу у зв’язку зі 

станом здоров'я дитини).  

6. Документи, що підтверджують хворобу 

батьків (у разі тимчасового влаштування 

дитини до закладу у зв’язку зі станом 

здоров'я батьків). 

7. Довідка з місця роботи, навчання батьків 

про отримувані доходи, та інші документи, 

які підтверджують тяжкі матеріально-

побутові умови (у разі тимчасового 

влаштування дитини до закладу у зв’язку із 

тяжким матеріальним становищем батьків).   

8. Документи, що підтверджують тривалий 

від’їзд батьків (у разі тимчасового 

влаштування дитини до закладу у зв’язку з 

від’їздом батьків).   

9. Довідка з місця проживання про склад 

сім’ї та реєстрацію (форма № 3). 

10. 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. 
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11. Платність 

(безоплатність) надання 

адміністративної послуги 

Безоплатно 

 У разі платності: 

11.1 Нормативно-правові 

акти, на підставі яких 

стягується плата 

----------------- 

11.2. Розмір та порядок 

внесення плати 

(адміністративного 

збору) за платну 

адміністративну послугу 

----------------- 

11.3. Розрахунковий рахунок 

для внесення плати 

----------------- 

12. Строк надання 

адміністративної послуги 

30 календарних днів. 

 

13. Перелік підстав для 

відмови у наданні 

адміністративної послуги 

1. Подання суб’єктами звернення неповного 

пакета документів згідно з встановленим 

вичерпним переліком. 

2. Виявлення в документах виправлень, 

недостовірних відомостей або розбіжностей. 

3. У суб’єктів звернення відсутні істотні 

причини для влаштування дитини до 

державного дитячого закладу.  

4. Суб’єкти звернення не зареєстровані у 

Дніпровському районі м. Києва.  

14. Результат надання 

адміністративної послуги 

Копія розпорядження Дніпровської районної 

в місті Києві державної адміністрації  

15. Способи отримання 

відповіді (результату) 

Особисто, уповноваженою особою, 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.  

 

 

Керівник апарату                                                                                 В. Сушінець 

 


