Перелік документів, які необхідно надати
для отримання адміністративної послуги
«Призначення опіки (піклування)»
Для одержання адміністративної послуги із встановлення опіки чи
піклування до виконавчого комітету міської ради подаються такі документи:
- заява майбутнього опікуна (піклувальника) про прийняття на себе
обов’язків щодо опіки (піклування);
- письмова згода дитини (з 10-річного віку) про призначення опікуна
(піклувальника);
- копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа, який
підтверджує її вік;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки
платника податків дитини;
- довідка за місцем навчання дитини;
- висновок про стан здоров’я дитини;
- документи, що підтверджують статус дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування;
- документ про закріплення за дитиною житлової площі (довідка про місце
реєстрації дитини та документи на квартиру, у якій дитина є власником або
співвласником житла);
- фотокартка дитини розміром (3х4);
- акт обстеження житлово-побутових умов дитини, що потребує опіки
(піклування);
- акт опису майна дитини.
Для одержання адміністративної послуги із призначення опікуна чи
піклувальника до виконавчого комітету міської ради подаються такі документи:
- заява (від подружжя приймається спільна заява, підписана обома
подружжями);
- копія паспорта майбутнього опікуна;
- копія довідки про присвоєння реєстраційного номеру облікової картки
платника податків майбутнього опікуна;
- довідка про доходи за останні шість місяців або копія декларації про
доходи, засвідчена в установленому порядку;
- висновок про стан здоров’я майбутнього опікуна (піклувальника);
- документи, що підтверджують право власності або користування житловим
приміщенням;
- копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі)
- довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, і рекомендацію центру соціальних

служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку
даних у разі відсутності родинних стосунків з дитиною);
- довідка про наявність або відсутність судимості для кожного заявника;
- довідка про склад сім’ї майбутнього опікуна;
- письмова згода всіх повнолітніх членів сім’ї, що проживають разом з
особою, яка бажає взяти дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського
піклування, під опіку, піклування;
- фотокартка майбутнього опікуна розміром (3х4);
- акт обстеження житлово-побутових умов майбутнього опікуна;
- копія рішення про влаштування дитини.

