
МЕТАЛУРГІЙНА РАЙОННА У МІСТІ РАДА  

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я  
 

21.03.2018                                      м. Кривий Ріг                               №  104 

 

 
 

 Про внесення змін до рішення 

виконкому районної  у місті ради 

від 17.01.2018 № 14 

 

  Керуючись ст.59 Закону України  "Про місцеве самоврядування в 

Україні", на виконання рішень Криворізької міської ради від 10.11.2017 № 

465 "Про впорядкування надання публічних, у тому числі адміністративних  

послуг,  у приміщеннях виконкомів районних у місті рад", від 13.12.2017 

№523 "Про забезпечення виконання вимог чинного законодавства у сфері 

надання адміністративних, інших публічних послуг", від 14.03.2018 № 122 

«Про реформування адміністративних, інших публічних послуг у органах 

місцевого самоврядування м. Кривого Рогу», з метою забезпечення 

належного рівня надання публічних послуг та враховуючи особливість збору 

документів та прийняття відповідних рішень стосовно окремих питань, 

пов’язаних із захистом прав дитини, виконком районної у місті ради 

вирішив: 

 

1. Затвердити у новій редакції інформаційні та технологічні картки послуг 

27, 28, 29, 30, 31, 32, 33,  35, 36, 37  (додаток 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 

37). 

2. Внести пропозиції до виконкому міської ради щодо виключення послуг 

23, 24, 25, 26, 39 з переліку публічних послуг, суб’єктом надання яких є  

виконком районної у місті ради.    

 

3. Загальному відділу (Тітова І.І.) забезпечити оприлюднення рішення на 

офіційному веб-сайті виконкому районної у місті ради в мережі Інтернет у 

визначений чинним законодавством термін. 
 

4. Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на завідувача 

загального відділу Тітову І.І., контроль - на керуючого справами виконкому 

районної у місті ради Петренка С.О. 

 

Голова районної у місті ради                             Г.А.Шаповалов 

 



Додаток 27 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 27 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Встановлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини,  

позбавленої батьківського піклування 

 
 

1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,         

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

1. 1. Заява кандидата в опікуни над майном, або опікуна 

(піклувальника) дитини. 

2. 2. Копія паспорта кандидата в опікуни над майном, або 

опікуна (піклувальника) дитини. 

3. 3. Копія рішення (розпорядження) про влаштування  

дитини  (якщо дитина з іншої адміністративно-

територіальної одиниці). 

4. Копії документів, які підтверджують статус дитини. 

4. 5.  Копія свідоцтва про народження дитини. 

5. 6.  Копії  документів, які підтверджують право 

власності дитини на майно. 

6. 7. Акт обстеження житлово-побутових умов потенцій-

ного опікуна над майном та висновок про можливість 

виконання ним обов’язків опікуна у разі проживання 

опікуна на іншій території. 

8. Заява опікуна (піклувальника) дитини про відмову 

бути опікуном над майном дитини у разі, коли опіку-

ном над майном бажає бути інша особа. 
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9. Згода на обробку персональних даних. 

(Документи подаються в оригіналах і  копіях, які заві-

ряються адміністратором  Центру). 

    

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Житловий кодекс України, Сімейний кодекс України, 

Цивільний  кодекс Української РСР, Закон України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціа-

льного захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання дія-

льності органів  опіки та піклування, пов’язаної із за-

хистом прав дитини», рішення Криворізької міської 

ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повнова-

жень районних у місті рад та їх виконавчих органів»,  

зі змінами 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 27 

публічної послуги, що надається  виконкомом  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Встановлення опіки над майном дитини-сироти чи дитини,  

позбавленої батьківського піклування 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна  

особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 
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2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

 

 

 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

-  опис майна та акт обсте-

ження житлово-побутових 

умов потенційного опікуна 

над майном; 

- розгляд питання про вста-

новлення опіки над майном  

на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про встановлення опіки 

над майном дитини-сироти 

чи дитини, позбавленої бать-

ківського піклування 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

 Голова районної у 

місті ради 

Виконком ра-

йонної у місті 
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у місті ради    ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018 р. 

 



Додаток 28.1 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

   

Інформаційна картка № 28.1 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на укладання договорів відчуження майна (у то-

му числі дарування, міни та інших), право власності чи користування 

яким мають діти 

 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                            

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

1. Заява кожного з батьків дитини, або осіб, що їх заміню-

ють (дитина, яка  досягла 14 років, пише заяву особисто) та 

власників житла. 

1. 2.Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний документ 

іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (у разі наявності) кожного заявника. 

3. 4. Копія документа, що підтверджує право власності 

(користування) дитини на відчужуване майно, у тому числі 

технічного паспорту). 

4. 5. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

5. 6. Копія свідоцтва про народження дитини. 

6. 7. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між 

батьками дитини (у разі наявності). 

8. Копії права власності, технічного паспорта на житло, яке 

буде придбане (при відчуженні або обміні житла); 
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9. У разі зміни прізвища-копія документа про зміну 

прізвища; 

7. 10. Копія рішення про встановлення опіки (піклування) над 

дитиною (для опікунів, піклувальників) (якщо дитина з ін-

шої адміністративно-територіальної одиниці). 

8. 11.Довідка управління (відділу) у справах громадянства, 

імміграції та реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації 

сім’ї у разі виїзду сім’ї на постійне місце проживання за ко-

рдон. 

12.Згода на обробку персональних даних. 

(Документи подаються в оригіналах і  копіях, які завіряють-

ся адміністратором  Центру). 

    

4 Підстава для одержан-ня 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звер-тається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.1 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 



3           

Продовження додатка 28.1 

 

Послуга: Надання згоди на укладання договорів відчуження майна (у то-

му числі дарування, міни та інших), право власності чи користування 

яким мають діти 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна 

 особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надан-

ня згоди на укладання дого-

ворів відчуження майна, пра-

во власності чи користування 

на яке мають діти на засідан-

ні комісії з питань захисту 

прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 
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ради про  надання (відмову у 

наданні) згоди на укладання 

договорів відчуження майна, 

право власності чи користу-

вання на яке мають діти. 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 28.2 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 28.2 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної 

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на приватизацію житла дітей-сиріт та дітей, 

 позбавлених батьківського піклування. 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                     

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

 

У  виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

 У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

1. Заява законного представника дитини, ( дитина, яка  

досягла 14 років, пише заяву особисто). 

2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове по-

свідчення громадянина України заявника. 

1. 3. Копія реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (у разі наявності) заявника. 

2. 4. Копія рішення (розпорядження) про улаштування 

дитини (якщо дитина з іншої адміністративно-

територіальної одиниці). 

3. 5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

4. 6. Довідка про склад сім’ї. 

5. 7. Копія  ордеру на житло. 

6. 8. Згода на обробку персональних даних. 

   (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 
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5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Особа не подала необхідний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні ві-

домості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.2 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на приватизацію житла дітей-сиріт та дітей,  

позбавлених батьківського піклування 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна  

особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-
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лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

ментів 

 

 

 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надання 

згоди на приватизацію житла 

дітей-сиріт та дітей, позбавле-

них батьківського піклування, 

на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини; 

 - підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання згоди на 

приватизацію житла дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-
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виконкомі район-

ної у місті ради 

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

 

 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 28.3 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

   

Інформаційна картка № 28.3 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Надання згоди на тимчасове заселення житла, що зберігається 

за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

що належить їм на праві власності, на умовах оренди 
 

1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                                 

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

1. Заява законного представника дитини, ( дитина, яка  

досягла 14 років, пише заяву особисто), орендаря та пов-

нолітніх членів його сім’ї. 

2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове по-

свідчення громадянина України,  законного представ-

ника дитини, орендаря та повнолітніх членів його сім’ї. 

1. 3. Копія рішення про влаштування дитини (якщо 

дитина з іншої адміністративно-територіальної одини-

ці). 

2. 4. Копія свідоцтва про народження дитини. .  

3. 5. Копії документів на житло, яке належить дитині. 

6. Довідка про борги по квартирі, право користування 

якою зберігається за дитиною. 

4. 7. Довідка про склад сім’ї орендаря. 

5. 8. Довідка про доходи орендаря за останні шість 

місяців. 

6. 9. Згода на обробку персональних даних . 

(Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 
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завіряються адміністратором  Центру). 

7.    

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 робочих днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Особа не подала необхідний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.3 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Надання згоди на тимчасове заселення житла, що зберігається 

за дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування, 

що належить їм на праві власності, на умовах оренди 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна  

особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 
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1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надання 

згоди на тимчасове заселення 

житла, що зберігається за ді-

тьми-сиротами та дітьми, поз-

бавленими батьківського пік-

лування, на умовах оренди на 

засіданні комісії з питань за-

хисту прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання  (відмову у 

наданні) згоди на тимчасове 

заселення житла, що 

зберігається за дітьми-

сиротами та дітьми, позбав-

леними батьківського піклу-

вання, на умовах оренди 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

Сектор спри-

яння наданню 
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причин повернення докумен-

тів до Центру 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 28.4 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 28.4 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на виділ (визначення) частки в спільній сумісній 

 власності на нерухоме майно, де право власності чи право користування  

мають діти 
 

1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                       

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 
-  

1. Заява кожного з батьків дитини, або осіб, що їх замі-

нюють ( дитина, яка  досягла 14 років, пише заяву особис-

то), власників житла. 
1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний документ 

іноземця, кожного заявника. 

2. 3. Копія реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (у разі наявності) кожного заявника. 

3. 4. Копія документа, що підтверджує право власності 

(користування) дитини на  майно, у тому числі технічний 

паспорт на житло. 

5. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на неру-

хоме майно та їх обтяжень. 

4. 6. Копія свідоцтва про народження дитини. 

7. Копія свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу між 

батьками дитини. 

8. У разі зміни прізвища-копія документа про зміну 

прізвища. 

9 Копія рішення (розпорядження) про встановлення опіки 

(якщо дитина з іншої адміністративно-територіальної 

одиниці). 
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5. 10. Згода на обробку персональних даних. 

  (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які завіря-

ються адміністратором  Центру). 

6.  

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Особа не подала необхідний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.4 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на виділ (визначення) частки в спільній сумісній 

власності на нерухоме майно, де право власності чи право користування 

мають діти 

  
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 
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етап (дію, рі-

шення) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надан-

ня згоди на виділ (визначен-

ня) частки в спільній власно-

сті на нерухоме майно, де 

право власності чи користу-

вання мають діти на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання  згоди на 

виділ (визначення) частки в 

спільній власності на неру-

хоме майно, де право власно-

сті чи користування мають 

діти. 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 
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9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 28.5 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 28.5 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на продаж автотранспорту (його частини), який  

належить дитині  

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                               

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

1. Заява кожного з батьків дитини, або осіб, що їх замі-

нюють ( дитина, яка  досягла 14 років, пише заяву особис-

то). 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (у разі наявності) кожного заявника. 

3. 4. Копія документа, що підтверджує право власності 

дитини на автотранспорт. 

4. 5. Копія свідоцтва про народження (паспорту) дитини. 

6. Копія свідоцтва про право на спадщину (у разі 

наявності); 

7. Оціночна вартість автотранспорту. 

5. 8. Копія документа про власність, яку буде передано 

дитині  взамін  продажу автотранспорту (у разі переда-

чі у власність дитини іншого майна). 

6. 9. Згода на обробку персональних даних. 

   (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 
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7.  

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні ві-

домості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.5 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на продаж автотранспорту (його частини), який  

належить малолітній (неповнолітній) дитині 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна 

 особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

Центр У момент зве-

рнення замов-
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тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

 

 

 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надан-

ня згоди на продаж автотран-

спорту (його частини), який 

належить малолітній (непов-

нолітній) дитині на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання (відмову у 

наданні) згоди на продаж ав-

тотранспорту (його частини), 

який належить малолітній 

(неповнолітній) дитині 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 



4           

Продовження додатка 28.5 

 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                      С.О.Петренко 

 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 28.6 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 28.6 

публічної послуги, що надається виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на зняття з реєстрації місця проживання  та ре-

єстрацію місця проживання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, стосовно яких встановлено опіку(піклування) 

 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                                         

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

1. Заява  опікуна, піклувальника, (якщо дитина досягла 

14 років пише заяву особисто). 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія свідоцтва про народження дитини. 

3. 4. Копія рішення про влаштування дитини (якщо 

дитина з іншої адміністративно-територіальної одини-

ці). 

4. 5 Копії документів на житло, де буде зареєстрована 

дитина та письмова згода власників. 

5. 6. Згода на обробку персональних даних. 

 (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

6.  

4 Підстава для одержання Заява фізичної особи 
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публічної послуги 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», «Про державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про приватиза-

цію державного житлового фонду», Постанова Кабіне-

ту Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 28.6 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: : Надання згоди на зняття з реєстрації місця проживання  та ре-

єстрацію місця проживання дітей-сиріт чи дітей, позбавлених батьківсь-

кого піклування, стосовно яких встановлено опіку(піклування) 
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання 

етапів (дій, рі-

шень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 
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2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про надання 

згоди на зняття з реєстрації 

місця проживання та реєстра-

цію місця проживання дітей-

сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, які 

перебувають під опікою (пік-

луванням) на засіданні комісії 

з питань захисту прав дитини; 

 - підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання згоди на 

зняття з реєстрації місця 

проживання та реєстрацію 

місця проживання дітей-сиріт 

та дітей, позбавлених бать-

ківського піклування, які пе-

ребувають під опікою (піклу-

ванням) 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-
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ної у місті ради мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 29 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 29 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Перевірка цільового витрачання аліментів 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,        м. Кри-

вий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

 

1. Заява батька або матері (хто сплачує аліменти). 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця, заявника. 

2. 3. Копія рішення суду про стягнення аліментів. 

3. 4. Копія свідоцтва про народження дитини. 

4. 5. Довідка про сплату аліментів за останні шість 

місяців. 

5. 6. Згода на обробку персональних даних. 

6.  (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від- 1.Подано неповний пакет документів. 
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мови в надання публічної 

послуги 

2. У поданих документах містяться недостовірні ві-

домості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закони України «Про захист персональних даних», 

«Про охорону дитинства», Постанова Кабінету Мініст-

рів України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання 

діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із 

захистом прав дитини», рішення Криворізької міської 

ради від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повнова-

жень районних у місті рад та їх виконавчих органів»,  

зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 29 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Перевірка цільового витрачання аліментів 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 
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5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- вивчення документів, що 

підтверджують  витрату кош-

тів на утримання дитини; 

- перевірка умов проживання 

дитини, наявності речей, 

предметів побуту, техніки; 

- підготовка відповіді заявни-

ку 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 30 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 30 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища  

малолітньої дитини 
 

1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                                  

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 
-  

1. Заява кожного з  батьків. 

1. 2.Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний документ 

іноземця, кожного заявника. 

2. 3. Копія свідоцтва про народження (паспорту) дитини. 

3. 4. Згода дитини, яка досягла семи років. 

4. 5. Копія  свідоцтва про укладання або розірвання шлюбу (у 

разі наявності);. 

5. 6. Копії документів, що засвідчують виконання батьками 

своїх обов'язків щодо дитини, а також інші обставини, які 

засвідчують відповідність зміни прізвища інтересам дитини. 

6. 7. Згода на обробку персональних даних. 

7.  (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат- Послуга є безоплатною 
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ність публічної послуги 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Закони України «Про охо-

рону дитинства», «Про захист персональних даних», 

рішення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів»,  зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 30 

публічної послуги, що надається виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Вирішення спору між батьками щодо зміни прізвища  

малолітньої дитини 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна  

особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання 

етапів (дій, рі-

шень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

 30 календар-

них днів 
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у виконкомі районної у місті 

ради 

виконкомі район-

ної у місті ради 

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання  про доці-

льність (недоцільність) зміни 

прізвища малолітньої дитини 

на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини; 

 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про доцільність (недоці-

льність) зміни прізвища ма-

лолітньої дитини 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 
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Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  

 



Додаток 31 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 31 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та  

спілкуванні з дитиною 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініст-

ративних послуг (наймену-

вання, місцезнаходження, 

телефон, адреса електрон-

ної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                               

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

 

1. Заява кожного з батьків. 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія свідоцтва про шлюб або розірвання  

3. ( у разі наявності). 

4. 4. Копія свідоцтва про народження дитини. 

5. 5. Довідка про сплату аліментів (у разі наявності). 

6. 6. Довідка з місця навчання, виховання дитини. 

7. 7. Акт обстеження умов проживання того з батьків, 

який проживає у іншій адміністративно-територіальній 

одиниці. 

8. 8. Інші документи, які мають істотне значення 

(характеристики з місця навчання, проживання дитини, 

стан її здоров’я) за потребою. 

9. 9. Згода на обробку персональних даних . 

10.   (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання Заява фізичної особи 
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публічної послуги 

5 Порядок та спосіб подання 

документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для відмо-

ви в надання публічної по-

слуги 

1. Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної по-

слуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про захист 

персональних даних», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання дія-

льності органів опіки та піклування, пов’язаної із захи-

стом прав дитини», рішення Криворізької міської ради 

від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень 

районних у місті рад та їх виконавчих органів»,  зі змі-

нами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

 

 

Технологічна картка публічної послуги № 31 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

 

Послуга: Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та  

спілкуванні з дитиною  
 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 
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3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- обстеження умов прожи-

вання дитини; 

- розгляд питання про визна-

чення способу участі одного 

з батьків у вихованні та спіл-

куванні з дитиною на засі-

данні комісії з питань захисту 

прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про визначення способу 

участі одного з батьків у ви-

хованні та спілкуванні з ди-

тиною 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 



                                                              4                                                  Продовження додатка 31 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

Керуючий справами виконкому    

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 32 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 32 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Визначення місця проживання малолітньої дитини в разі ви-

рішення спору між батьками 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                                  

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

У Центрі: 

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

 

1. Заява кожного з батьків. 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця кожного заявника. 

2. 3. Довідка з місця реєстрації (проживання). 

3. 4. Копія свідоцтва про шлюб або розірвання  

4. ( у разі наявності). 

5. 5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

6. 6. Довідка про сплату аліментів (у разі наявності). 

7. 7. Довідка з місця навчання, виховання дитини. 

8. 8. Акт обстеження умов проживання того з батьків, 

який проживає у іншій адміністративно-територіальній 

одиниці. 

9. 9. Інші документи, які мають істотне значення 

(характеристики з місця навчання, проживання). 

10. 10. Згода на обробку персональних даних . 

11.   (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 
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4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1. Подано неповний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні 

відомості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Закон України «Про захист 

персональних даних», Постанова Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року №866 «Питання дія-

льності органів опіки та піклування, пов’язаної із захи-

стом прав дитини», рішення Криворізької міської ради 

від 31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень 

районних у місті рад та їх виконавчих органів»,  зі змі-

нами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

    

 

 

                           Технологічна картка публічної послуги № 32 

   публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Визначення способу участі одного з батьків у вихованні та  

спілкуванні з дитиною  

 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна 

 особа  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету Адміністратор Центр У день надхо-
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документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Центру дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- обстеження умов прожи-

вання дитини; 

- розгляд питання про визна-

чення способу участі одного 

з батьків у вихованні та спіл-

куванні з дитиною на засі-

данні комісії з питань захисту 

прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про визначення способу 

участі одного з батьків у ви-

хованні та спілкуванні з ди-

тиною 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до Спеціаліст сектору Сектор спри-  
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Центру сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 33 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

   

Інформаційна картка № 33 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла  

шіснадцяти років, за згодою законного представника 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,                               

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

1. Заява кожного з батьків дитини, або осіб, що їх замі-

нюють (дитина, яка досягла 16 років пише заяву особи-

сто). 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний доку-

мент іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія свідоцтва про народження (паспорту) дитини. 

3. 4. Копія рішення про влаштування дитини (для 

опікунів, піклувальників, якщо дитина з іншої адмініс-

тративно-територіальної одиниці). 

4. 5. Копія рішення про надання статусу (якщо дитина з 

іншої адміністративно-територіальної одиниці. 

5. 6. Копії документів, що підтверджують необхідність 

надання повної цивільної дієздатності дитині (свідоцт-

во про народження дитини, трудовий договір). 

6. 7. Згода на обробку персональних даних. 

7.  (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 
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завіряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержан-ня 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних  днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1. Подано неповний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні 

відомості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Сімейний кодекс України, Цивільний кодекс України, 

Закон України «Про захист персональних даних», рі-

шення Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 

«Про обсяг і межі повноважень районних у місті рад та 

їх виконавчих органів», зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 33 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання повної цивільної дієздатності особі, яка досягла  

шістнадцяти років, за згодою законного представника 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до- Адміністратор Центр Не пізніше на-
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кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Центру ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

 30 календар-

них днів 

 

 

 

 

 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про доці-

льність (недоцільність)  на-

дання повної цивільної діє-

здатності дитині на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання (відмову у 

наданні)  повної цивільної 

дієздатності дитині 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 
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12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  
 

 



Додаток 35 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018  №  

    

Інформаційна картка № 35 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на укладення договору довічного утримання від-

носно житла, на частину якого дитина має право власності або право ко-

ристування 
 

1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,         

м. Кривий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00.  

Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

 

 

 

1.  Заява кожного з батьків дитини, або осіб, що їх заміню-

ють ( дитина, яка  досягла 14 років, пише заяву особисто), 

співвласника житла, з яким укладається договір довічного 

утримання. 

1. 2. Копія паспорта громадянина України, тимчасове 

посвідчення громадянина України, паспортний документ 

іноземця кожного заявника. 

2. 3. Копія свідоцтва про народження (паспорту) дитини. 

3. 4.Копія довідки про присвоєння номера картки фізичної 

особи - платника податків  

4. 5. Копії документів, що підтверджує право власності або 

право користування дитини на житло у тому числі технічно-

го паспорту. 

5. 6. Копія витягу з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

6. 7. Згода на обробку персональних даних . 

  (Документи подаються в оригіналах і  копіях, які 

завіряються адміністратором  Центру). 

mailto:dzr_vk@ukrpost.ua
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7.  

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови в надання публічної 

послуги 

1. Подано неповний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Цивільний кодекс України, Закони України «Про охо-

рону дитинства», «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про захист 

персональних даних», «Про державну реєстрацію ре-

чових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», рішен-

ня Криворізької міської ради від 31.03.2016 №381 «Про 

обсяг і межі повноважень районних у місті рад та їх 

виконавчих органів», зі змінами 

 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 35 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга: Надання згоди на укладення договору довічного утримання від-

носно житла, на частину якого дитина має право власності або право ко-

ристування 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звернен-

ня про надання публічної по-

слуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання етапів 

(дій, рішень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за»(надалі – Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 
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комплектності, реєстрація в 

Центрі 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про доці-

льність (недоцільність) на-

дання згоди на укладання до-

говору довічного утримання 

відносно житла, на частину 

якого дитина має право влас-

ності або право користування 

на засіданні комісії з питань 

захисту прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про надання (відмову у 

наданні) згоди на укладання 

договору довічного утриман-

ня відносно житла, на части-

ну якого дитина має право 

власності або право користу-

вання 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обгрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

 Голова районної у 

місті ради 

Виконком ра-

йонної у місті 
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у місті ради    ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                                  С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



Додаток 36 

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018 №  

  

 

 

Інформаційна картка № 36 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Ухвалення рішення про створення прийомної сім’ї чи дитячо-

го будинку сімейного типу 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування:  

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,        м. Кри-

вий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00. Без перерви 

 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

1. Заява кандидатів у прийомні батьки чи батьки-

вихователі про створення прийомної сім’ї (дитячого 

будинку сімейного типу) із зазначенням інформації про 

наявність або відсутність кредитних зобов’язань (зра-

зок додається, пишеться одним із заявником, підпису-

ються обоє). 

2. Копія довідки про доходи за останні шість місяців 

або довідки про подану декларацію про майновий стан 

і доходи (про сплату податку на доходи фізичних осіб 

та про відсутність податкових зобов’язань з такого по-

датку). 

1. 3. Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають 

у шлюбі). 

2. 4. Копія довідки про проходження курсу навчання з 

виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківсь-

mailto:viza@kr.gov.ua
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кого піклування, і рекомендація центру соціальних 

служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кан-

дидатів до єдиного банку даних . 

3. 5. Копія паспортів заявників. 

4. 6. Копія висновків про стан здоров’я заявників, 

складені за відповідною формою, та осіб, які прожива-

ють разом з ними згідно з додатком 

5. 7. Копія довідки про наявність/ відсутність судимості 

для кожного заявника та осіб, які проживають разом з 

ними. 

6. 8. Копія довідки про наявність/відсутність виконавчого 

провадження стосовно боргових зобов’язань. 

9. Копія письмової згода всіх повнолітніх членів сім’ї, 

які проживають разом з кандидатами у прийомні бать-

ки (батьки-вихователі) на створення прийомної сім’ї 

(дитячого будинку сімейного типу) на власній житло-

вій площі, засвідчену нотаріально. 

(Документи подаються в оригіналах і  копіях, які заві-

ряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови у наданні публічної 

послуги 

1.Подано неповний пакет документів. 

2.У поданих документах містяться недостовірні відо-

мості або подані документи є недійсними. 

9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Цивільний кодекс України, Житловий кодекс Україн-

ської РСР, Закон України «Про охорону дитинства», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 26 

квітня 2002 року №565 «Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю», 26 квітня 2002 року №564 «Про 

затвердження Положення про дитячий будинок сімей-

ного типу», рішення Криворізької міської ради від 

31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень ра-

йонних у місті рад та їх виконавчих органів», зі змінами 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 
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публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної 

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Ухвалення рішення про створення прийомної сім’ї чи дитячо-

го будинку сімейного типу 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звер-

нення про надання публічної 

послуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання 

етапів (дій, рі-

шень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

 

Голова районної у 

місті ради  

 

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник  

служби у справах 

дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- складання акта обстеження 

житлово-побутових умов зая-

вників; 

- підготовка висновку про 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 
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наявність умов для створення 

прийомної сім’ї чи дитячого 

будинку сімейного типу; 

- розгляд питання про ство-

рення прийомної сім’ї чи ди-

тячого будинку сімейного 

типу на засіданні комісії з 

питань захисту прав дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про створення прийом-

ної сім’ї чи дитячого будинку 

сімейного типу 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обґрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

Після прийнят-

тя рішення ви-

конкому ра-

йонної у місті 

ради  

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

 

Керуючий справами виконкому  

районної у місті ради                                                       С.О.Петренко 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  



 

 

Додаток 37  

до рішення районної у 

місті ради 

21.03.2018 № ____ 

    

Інформаційна картка № 37 

публічної послуги, що надається  виконкомом Металургійної 

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Припинення функціонування прийомної сім’ї чи дитячого бу-

динку сімейного типу 

 
1 Суб’єкт надання публічної 

послуги та центр адмініс-

тративних послуг (на-

йменування, місцезнахо-

дження, телефон, адреса 

електронної пошти) 

Найменування: 

виконком Металургійної районної у місті ради; 

місцезнаходження: пр. Миру,42, каб. № 6,        м. Кри-

вий Ріг; 

тел. 92-28-03;  

електронна пошта: dzr_vk@ukrpost.ua; 

 

Найменування: 

Центр адміністративних послуг «Віза» (надалі – Центр) 

Місцезнаходження: 50101, пл. Молодіжна, 1,  

м. Кривий Ріг 

Телефони: (0564) 92-13-77, 92-13-61, 92-13-89, факс: 

(0564) 92-25-94 

Адреса електронної пошти: viza@kr.gov.ua 

2 Інформація щодо режиму 

роботи суб’єктів надання 

публічної послуги та 

центру адміністративних 

послуг 

У виконкомі Металургійної районної у місті ради: 

Пн-Пт. 08:30-17:00 

Перерва: 12:30-13:00 

 

У Центрі:  

Пн., Ср., Пт. 9.00-16.00, Вт., Чт. 9.00-20.00. Без перерви 

3 Перелік документів,  

необхідних для отримання 

публічної послуги 

1. Заява прийомних батьків чи батьків-вихователів про 

припинення функціонування прийомної сім’ї (дитячого 

будинку сімейного типу) (зразок додається, заяву пише 

один із заявників, підписуються обоє). 

2. Копії паспортів заявників. 

(Документи подаються в оригіналах і  копіях, які заві-

ряються адміністратором  Центру). 

4 Підстава для одержання 

публічної послуги 

Заява фізичної особи 

5 Порядок та спосіб подан-

ня документів 

Заявник для одержання публічної послуги звертається 

до Центру 

6 Платність або безоплат-

ність публічної послуги 

Послуга є безоплатною 

7 Строк надання публічної 

послуги 

30 календарних днів 

8 Перелік підстав для від-

мови у наданні публічної 

послуги 

1. Подано неповний пакет документів. 

2. У поданих документах містяться недостовірні 

відомості або подані документи є недійсними. 
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9 Результат надання публіч-

ної послуги 

Рішення виконкому районної у місті ради або лист про 

відмову 

10 Спосіб отримання резуль-

тату надання публічної 

послуги 

Звернення до Центру 

11 Нормативно-правові акти, 

які регулюють порядок та 

умови надання публічної 

послуги 

Цивільний кодекс України, Житловий кодекс Україн-

ської РСР, Закон України «Про охорону дитинства», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року №866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», 26 

квітня 2002 року №565 «Про затвердження Положення 

про прийомну сім’ю», 26 квітня 2002 року №564 «Про 

затвердження Положення про дитячий будинок сімей-

ного типу», рішення Криворізької міської ради від 

31.03.2016 №381 «Про обсяг і межі повноважень ра-

йонних у місті рад та їх виконавчих органів», зі зміна-

ми 

12 Примітка Оскарження результату надання публічної послуги 

може бути здійснено у судовому порядку у встановле-

ний чинним законодавством термін 

 

Технологічна картка публічної послуги № 37 

публічної послуги,що надається виконкомом Металургійної  

районної у місті ради через «Центр адміністративних послуг «Віза» 

 

Послуга:  Припинення функціонування прийомної сім’ї чи дитячого бу-

динку сімейного типу 

 
№ 

з/п 

Етапи опрацювання звер-

нення про надання публічної 

послуги 

Відповідальна осо-

ба  

Структурний 

підрозділ, від-

повідальний за 

етап (дію, рі-

шення) 

Строки вико-

нання 

етапів (дій, рі-

шень) 

1 Інформування про види пос-

луг, перелік документів тощо 

Адміністратор 

Центру адміністра-

тивних послуг «Ві-

за» (надалі – 

Центр) 

Центр У момент зве-

рнення замов-

ника послуг 

2 Прийняття вхідного пакету 

документів про надання пуб-

лічної послуги, перевірка 

комплектності, реєстрація в 

Центрі 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день надхо-

дження доку-

ментів 

3 Передача вхідного пакету до-

кументів до сектору по на-

данню послуг загального від-

ділу 

Адміністратор 

Центру 

Центр Не пізніше на-

ступного робо-

чого дня 

4 Реєстрація вхідного пакету 

документів у секторі сприян-

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

Сектор спри-

яння наданню 
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ня наданню публічних послуг 

у виконкомі районної у місті 

ради 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 30 календар-

них днів 

5 Розгляд заяви головою ра-

йонної у місті ради  

Голова районної у 

місті ради  

 

6 Передача документів для ви-

конання до служби у справах 

дітей  

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

7 Розгляд заяви начальником 

служби у справах дітей  

Начальник служби 

у справах дітей 

Служба у 

справах дітей 

8 Опрацювання отриманих ма-

теріалів:  

- розгляд питання про припи-

нення функціонування прийо-

мної сім’ї (дитячого будинку 

сімейного типу) на засіданні 

комісії з питань захисту прав 

дитини; 

- підготовка проекту рішення 

виконкому районної у місті 

ради про припинення функ-

ціонування прийомної сім’ї 

(дитячого будинку сімейного 

типу) 

Спеціаліст служби 

у справах дітей  

Служба у 

справах дітей 

9 У разі потреби, підготовка 

письмового обґрунтування 

причин повернення докумен-

тів до Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

10 Прийняття рішення виконко-

мом Металургійної районної 

у місті ради   

 Голова районної у 

місті ради 

 

Виконком ра-

йонної у місті 

ради 

11 Повернення документів до 

Центру 

Спеціаліст сектору 

сприяння наданню 

публічних послуг у 

виконкомі район-

ної у місті ради 

Сектор спри-

яння наданню 

публічних пос-

луг у виконко-

мі районної у 

місті ради 

Після прийнят-

тя рішення ви-

конкому ра-

йонної у місті 

ради 

12 Видача результату публічної 

послуги 

Адміністратор 

Центру 

Центр У день звер-

нення замов-

ника послуги 

 

 

Керуючий справами виконкому 

районної у місті ради                                                       С.О.Петренко 



 4  

Продовження додатка 37 
 

 

 

 

Згідно з оригіналом 

Заступник завідувача  

загального відділу 

________І.П.Донченко-Малярова 

"____"_________2018  


