
 

Перелік  

 адміністративних послуг служби у справах дітей та сім'ї Ірпінської міської ради 

 

№ Назва  

адміністративної 

послуги 

Нормативно правові акти, 

надається послуга, 

визначається порядок, умови і 

розмір плати за її надання 

Розмір плати за 

надання 

адміністративн

ої послуги 

Результат 

надання 

адміністративн

ої послуги 

1 Надання рішень органу 

опіки та піклування про 

підтвердження місця 

проживання дітей для їх 

тимчасового виїзду за 

межі України; 

 

пунктом 721 Порядку 

впровадження органами опіки 

та піклування діяльності, 

пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого 

постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 

вересня 2008р.  № 866 

«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини» 

(Офіційний вісник України, 

2008р. № 76, ст. 2561 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

«Про 

затвердження 

висновку 

служби у 

справах дітей та 

сім’ї про 

підтвердження 

місця 

проживання 

дитини» 

2. Надання погодження на 

виїзд дитини за кордон 

без згоди одного з 

батьків 

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 27 січня 1995 року 

№ 57 «Про затвердження 

правил перетинання 

державного кордону 

громадянами України» (зі 

змінами внесеними 

постановами Кабінету 

Міністрів України від 28 

лютого 2022 року №166,  від 01 

березня 2022 року № 179 та від 

12 березня 2022 року № 264) 

безоплатна Лист-

погодження 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

3. Видача посвідчень 

батьків та дитини 

багатодітної родини 

 

 

Закон України “Про охорону 

дитинства” 26.04.2001 № 2402-

ІІІ (ст.1, ст.13). 

1. Закон України “Про 

внесення змін до деяких 

законодавчих актів України з 

питань соціального захисту 

багатодітних сімей” від 

19.05.2009 р. № 1343/VІ. 

1. Закон України “Про 

внесення змін до статті 1 

Закону України «Про охорону 

дитинства” від 16.06.2011 р. № 

3525-VІ. Постанова КМУ 

«Деякі питання виготовлення і 

видачі посвідчень батьків та 

безоплатна посвідчення 

батьків та 

дитини 

багатодітної 

родини 
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дитини з багатодітної сім’ї» від 

02.03.2010 р. № 209; 

Постанова КМУ «Питання 

виготовлення і видачі 

посвідчень батьків та дитини з 

багатодітної сім’ї» від 

02.06.2010 р. № 395 (із змінами, 

внесеними згідно з 

Постановами КМ № 395 від 

02.06.2010, № 319 від 

18.04.2012, № 1099 від 

23.12.2015). Наказ 

Міністерства України у 

справах сім’ї, молоді та спорту 

«Про затвердження Інструкції 

про порядок видачі посвідчень 

батьків та дитини багатодітної 

сім’ї» від 29.06.2010 № 1947 

4. Підготовка клопотання 

про присвоєння 

почесного звання 

України "Мати-героїня" 

 

1. Закон України “Про 

місцеве самоврядування в 

Україні” від 21.05.1997 р. 

№280/97-ВР 

2. Указ Президента України 

від 29.06.2001р. № 476/2001 

«Про почесні звання 

України»  

3. Закон України «Про 

внесення змін до ст.10 

Закону України “Про 

державні нагороди” від 

11.05.2004 р. № 1705-IV 

4. Указ Президента України 

“Про внесення змін до 

Указу Президента України  

“Про почесні  звання 

України” від 21.08.2004р. 

№ 963/2004  

Указ Президента України “Про 

внесення змін до Положення 

про почесні звання України” 

від 28.07.2007 № 674/2007 

безоплатна Посвідчення 

про присвоєння 

почесного 

звання України 

„Матір – 

героїня”  та 

нагрудний знак 

5. Встановлення статусу 

особи, яка постраждала 

від торгівлі людьми 

 

Закон України "Про протидію 

торгівлі людьми" 20 вересня 

2011р Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Державної 

соціальної програми протидії  

торгівлі людьми на період до 

безоплатна Довідка про 

встановлення 

статусу особи, 

постраждалої 

від торгівлі 

людьми 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_184.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_184.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_184.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
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2020 року» від 24 лютого 2016 

р. № 111 

2. Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

встановлення статусу особи, 

яка постраждала від торгівлі 

людьми» від 23 травня 2012 

року № 417 

3.Постанова Кабінету 

Міністрів України «Про 

затвердження Порядку 

взаємодії суб’єктів, які 

здійснюють заходи у сфері 

протидії торгівлі людьми» від 

22 серпня 2012 р. № 783 

6. Встановлення статусу 

дитини, яка 

постраждала внаслідок 

воєнних дій та збройних 

конфліктів  

Постанова Кабінету Міністрів 

України від 05 квітня          2017 

року № 268 «Про затвердження 

Порядку надання статусу 

дитини, яка постраждала 

внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів», 

Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини», 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради  

Про надання 

статусу дитини, 

яка 

постраждала 

внаслідок 

воєнних дій та 

збройних 

конфліктів 

7. Надання висновку про 

доцільність 

(недоцільність) 

повернення дитини до 

батьків, чи осіб, які їх 

замінюють 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21), 

постанова Кабінету Міністрів 

України від 24.09.2008 року 

№866 "Питання діяльності 

органів опіки та піклування, 

пов'язаної з захистом прав 

дитини" 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради; 

Висновок 

органу опіки та 

піклування 

8. Розв’язання спорів між 

батьками щодо 

визначення або зміни 

прізвища, імені, по 

батькові дитини 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 

№ 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 

дитини», Сімейний кодекс 

України 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_188.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_190.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
http://www.la-strada.org.ua/ucp_mod_catalogue_download_192.html
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9. Розв’язання спорів між 

батьками щодо 

визначення місця 

проживання дитини 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 

№ 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 

дитини», Сімейний кодекс 

України 

 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради, 

Висновок 

органу опіки та 

піклування, 

висновок ССДС 

10 Розв’язання спорів між 

батьками щодо участі у 

вихованні дитини 

одного з батьків, що 

проживає окремо від 

дитини 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 

№ 866 «Питання діяльності 

органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав 

дитини», Сімейний кодекс 

України 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради, 

Висновок 

органу опіки та 

піклування 

11

. 

Надання рішення про 

присвоєння ПІП дитини, 

дати народження при 

реєстрації народження 

підкинутої чи знайденої 

дитини 

 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 

«Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини» 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

12 Надання витягу з 

обліково-статистич-ної 

картки дитини 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Закон України "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

Лист Міністерства освіти та 

науки України від 

15.03.2010 №1/9-176  

безоплатна Витяг з 

обліково-

статистич-ної 

картки дитини 

13 Надання висновку щодо 

можливості передання 

дитини матері чи 

батькові, які 

повернулись з місць 

позбавлення волі 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Постанова   Кабінету 

Міністрів України від 

24.09.2008 року № 866 

"Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов'язаної 

з захистом прав дитини" 

безоплатна Висновок 

ССДС 

14 Прийняття 

рішення   про 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

безоплатна Рішення 

виконавчого 
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встановлення   опіки, 

піклування 

та  відповідність її/його 

інтересам   дитини 

 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Закон України   "Про 

забезпечення організаційно-

правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавленого батьківського 

піклування" (ст. 5, 11, 30 

Закон України   "Про охорону 

дитинства" (ст. 5, 24, 25)  

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

15 Прийняття рішення 

щодо встановлення 

опіки над майном 

(житло) динити-сироти 

та дитини, позбавленої 

батьківського 

піклування  

Закон України   "Про 

забезпечення організаційно-

правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавленого батьківського 

піклування" (ст. 5, 11, 30 

Закон України   "Про охорону 

дитинства" (ст. 5, 24, 25)  

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

16 Надання 

висновку   про 

доцільність 

(недоцільність) 

усиновлення та 

відповідність його 

інтересам   дитини 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.10.2008 № 905 "Про 

затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей" 

безоплатна Висновок 

ССДС 

17 Надання висновку про 

можливість заявників 

бути усиновлювачами, 

взяття їх на облік, як 

кандидатів в 

усиновлювачі; 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.10.2008 №905 "Про 

затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей" 

безоплатна Висновок 

ССДС 
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18 Продовження строку 

дії висновку про 

можливість бути 

усиновлювачами. 

Закон України   "Про 

звернення громадян" (ст.1, 21) 

Закон України   "Про 

інформацію" (ст. 5) 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.10.2008 №905 "Про 

затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей" 

безоплатна Довідка ССДС 

19 Надання висновку про 

доцільність усиновлення 

одним із подружжя 

дитини другого з 

подружжя 

Сімейний кодекс України 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.10.2008 № 905 "Про 

затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей 

безоплатна Висновок 

ССДС 

20 Видача направлення 

потенційним 

усиновлювачам, 

опікунам, 

піклувальникам, 

батькам-вихователям, 

прийомним батькам на 

відвідування закладів з 

метою налагодження 

контакту з дитиною 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

08.10.2008 №905 "Про 

затвердження Порядку 

провадження діяльності з 

усиновлення та здійснення 

нагляду за дотриманням прав 

усиновлених дітей" 

безоплатна Направлення 

ССДС 

21 Прийняття рішення 

щодо створення 

прийомної сім’ї, 

дитячого будинку 

сімейного типу та 

влаштування до них 

дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

Сімейний кодекс України, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.04.2002 року № 565 “Про 

затвердження Положення про 

прийомну сім’ю”, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.04.2002 року № 564 "Про 

затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного 

типу" 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради, 

договір про 

співпрацю 
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22 Надання дозволу на 

відрахування дитини з 

навчального заклад 

Закон України   "Про освіту", 

наказ Міністерства освіти 

України   від   15.07.1996   №2

45 "Про затвердження 

Положення про 

порядок   переведення, 

відрахування та поновлення 

студентів вищих закладів 

освіти" 

безоплатне Дозвіл служби у 

справах дітей та 

сім'ї 

23 Про надання (втрату) 

дитині статусу дитини-

сироти або дитини, 

позбавленої 

батьківського 

піклування 

Постанова КМУ від 

24.09.2008 року № 866 

"Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав 

дитини", Закон України «Про 

забезпечення організацшно-

правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування».  

Безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

24 Надання висновку про 

доцільність/недоцільніст

ь позбавлення батьків чи 

одного з них 

батьківських прав  

Постанова КМУ від 

24.09.2008 року № 866 

"Питання діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини" 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської 

ради; висновок 

25 Рішення про 

поповнення прийомної 

сім’ї, дитячого будинку 

сімейного типу 

Сімейний кодекс України, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.04.2002 року № 565 “Про 

затвердження Положення про 

прийомну сім’ю”, 

Постанова Кабінету 

Міністрів України від 

26.04.2002 року № 564 "Про 

затвердження Положення про 

дитячий будинок сімейного 

типу" 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради; 

26 Надання дозволів на 

продаж, купівлю, обмін, 

здійснення правочинів 

щодо рухомого і 

нерухомого майна, 

право користування або 

- Сімейний кодекс України. 

- Житловий кодекс України. 

- Цивільний кодекс України. 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 
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власності яким мають 

діти 

- Закон України   "Про органи 

і служби у справах 

неповнолітніх і спеціальні 

установи для неповнолітніх". 

- Закон України "Про 

забезпечення організаційно – 

правових умов соціального 

захисту дітей – сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування". 

- Закон України "Про 

приватизацію державного 

житлового фонду". 

- Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

27 Про прийняття рішення 

про відібрання дитини у 

матері, батька без 

позбавлення їх 

батьківських прав 

 

Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

безоплатна Розпорядження 

міського голови 

28 Про прийняття рішення 

про влаштування дитини-

сироти, дитини, 

позбавленої 

батьківського піклування 

до державного закладу на 

повне державне 

забезпечення 

Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

29 Про надання акту 

обстеження умов 

проживання дитини 

Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

безоплатна Акт обстеження 

умов 

проживання 

30 Про перевірку цільового 

використання аліментів 

Сімейний кодекс України, 

Цивільний кодекс України, 

безоплатна Акт перевірки 
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Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

31 Про надання дозволу на 

психіатричний огляд 

дитини 

Порядок провадження 

органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із 

захистом прав дитини, 

затверджений постановою 

КМУ від 24.09.2008 року № 

866. 

безоплатна Рішення 

виконавчого 

комітету 

Ірпінської 

міської ради 

 

 

 


