
Перелік адміністративних послуг,  
що надаються службою у справах дітей Баштанської міської ради. 

 

 

№ 
з/п 

Назва адміністративної послуги № 
інформаційної 

картки 

№ 
технологічної 

картки 

1 Надання дозволу на вчинення правочинів 
щодо нерухомого майна, право власності 
на яке або право користування яким має 
дитина 

1 1 

2 Надання рішення про розв'язання спору 
між батьками щодо визначення або зміни 
імені, прізвища, по батькові дитини, 
надання дозволу на зміну імені, прізвища, 
по батькові дитини 

2 2 

3 Надання рішення про розв’язання спору 
між батьками щодо визначення місця 
проживання дитини 

3 3 

4 Надання рішення про затвердження 
висновку служби у справах дітей про 
підтвердження місця проживання дитини 
для її тимчасового виїзду за межі України 

4 4 

5 Надання рішення про розв’язання спору 
між батьками щодо участі у вихованні 
дитини того з батьків, що проживає 
окремо від дитини 

5 5 

6 Надання висновку про можливість бути 
усиновлювачами 

6 6 

7 Надання висновку про доцільність 
усиновлення та відповідність його 
інтересам дитини 

7 7 

8 Надання висновку про доцільність 
усиновлення одним з подружжя дитини 
другого з подружжя та відповідність його 
інтересам дитини  

8 8 

9 Інформування кандидатів в усиновлювачі 
про дітей, які можуть бути усиновлені, 
видача направлення до служби у справах 
дітей за місцем проживання (перебування) 
дитини для організації знайомства з нею 

9 9 

10 Надання дозволу на реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання малолітньої 
дитини 

10 10 



11 Надання дозволу на реєстрацію/зняття з 
реєстрації місця проживання дитини-

сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування 

11 11 

12 Надання рішення про призначення 
опікуном/піклувальником дитини-сироти, 
дитини, позбавленої батьківського 
піклування 

12 12 

13 Надання рішення про призначення 
опікуном/піклувальником над майном 
дитини-сироти, дитини, позбавленої 
батьківського піклування 

13 13 

14 Видача посвідчення 
опікуна/піклувальника 

14 14 

15 Надання дозволу на психіатричний огляд, 
амбулаторну психіатричну допомогу, 
госпіталізацію до закладу з надання 
психіатричної допомоги малолітньої 
дитини 

15 15 

16 Надання дозволу на укладання договору 
про припинення права на аліменти для 
дитини у зв'язку з передачею їй права 
власності на нерухоме майно  

16 16 

17 Надання дозволу на укладання угоди 
розподілу спадкового майна, одним із 
спадкоємців якого є дитина 

17 17 

18 Надання висновку про доцільність 
позбавлення батьківських прав громадян 
відносно неповнолітніх дітей 

18 18 

19 Надання дозволу на зняття коштів з 
особового рахунку, відкритого на ім’я 
дитини в банківській чи іншій фінансовій 
установі 

19 19 

20 Надання дозволу на державну реєстрацію 
(перереєстрацію), зняття з обліку 
автомобіля, іншого транспортного засобу, 
право власності на який має дитина 

20 20 

21 Надання висновку про доцільність 
поновлення  батьківських прав громадян 
відносно неповнолітніх дітей 

21 21 

22 Надання висновку про доцільність 
побачення батьків з дітьми, відносно яких 
вони позбавлені батьківських прав  

22 22 

23 Прийняття рішення про утворення 23 23 



прийомної сім’ї, влаштування до неї на 
виховання та спільне проживання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського 
піклування 

24 Прийняття рішення про утворення 
дитячого будинку сімейного типу, 
влаштування до нього на виховання та 
спільне проживання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування 

24 24 

25 Надання дозволу на перебування дитини-

сироти, дитини, позбавленої батьківського 
піклування (вихованців закладів 
інституційного догляду) у родичів у 
період вихідних, святкових днів та під час 
канікул 

25 25 

 


