
__________________________________________________________________________________________
Тернопільська міська рада, управління сім’ї, молодіжної політики та захисту дітей

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА А -24-11
Сторінка 1 з 3

Згідно з вимогами ISO 9001
                       Введено в дію  з 02.12.2022 

            А-24-11
Версія 01

 Тернопільська міська рада
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
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сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування
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1.

СНАП 
(місцезнаходження (адреса), режим 
роботи, довідковий телефон, адреса 
електронної пошти та веб-сайту)

Служба у справах дітей
БульварТараса.Шевченка,1, м.Тернопіль,46001
ІV поверх, 43 каб.
Режим роботи: 
понеділок-четвер з 8.00 до 17.15
п’ятниця з 8.00 до 16.00 
Прийомні дні: 
понеділок-четвер з 8.00 до 17.15 
п’ятниця з 8.00 до 16.00 
Тел. 0981807131  www.rada.te.ua, 
usmpzd2020@ukr.net, ssnd@i.ua

2.
*Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання АП, що 
передбачені законом  та вимоги до них

1.Заява матері, батька, які повернулися з місць 
позбавлення волі, про повернення їм дитини або 
повідомлення про втрату дитиною статусу дитини-
сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування  службу у справах дітей.
2. Копія свідоцтва про народження дитини, якій 
встановлено статус дитини-сироти або дитини, 
позбавленої батьківського піклування.
3. Копії документів, що засвідчують обставини, за 
яких дитина втрачає статус дитини-сироти або 
дитини, позбавленої батьківського піклування:
- рішення суду про усиновлення дитини;
- рішення суду та свідоцтво про народження дитини 
про визнання батьківства;

http://www.rada.te.ua/
mailto:ssnd@i.ua
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- рішення суду та свідоцтво про народження дитини 
про встановлення факту батьківства;
- скасування рішення суду про позбавлення 
батьківських прав;
- рішення суду про поновлення матері, батька 
дитини у батьківських правах;
- скасування рішення суду про відібрання дитини у 
батьків без позбавлення батьківських прав;
- рішення суду про повернення батькам дитини, яка 
в судовому порядку була відібрана у них;
- скасування рішення суду про визнання матері, 
батька дитини недієздатними;
- рішення суду про визнання матері, батька дитини 
дієздатними;
- скасування рішення суду про оголошення матері, 
батька дитини померлими;
- скасування рішення суду про оголошення матері, 
батька дитини безвісно відсутніми;
- документів, що підтверджують особу дитини, 
відомостей про батьків та висновку органу опіки та 
піклування про можливість передачі батькам (або 
одному з них) дитини, у тому числі дитини, якій 
надано статус дитини, позбавленої батьківського 
піклування;
   - довідка про повернення матері, батька з місць 
позбавлення волі або звільнення з-під варти;
- знайдення батьків, які перебували у розшуку, як 
зниклі безвісти за особливих обставин або були 
визнані такими, що зникли безвісти за особливих 
обставин;
- повернення матері, батька з полону на підставі 
заяви матері, батька;
- повернення матері, батька, які були позбавлені 
особистої свободи (затримані, взяті у заручники) 
органами влади держави-агресора (окупаційних 
адміністрацій та збройних формувань) на підставі 
заяви батька, матері;
- виїзду батьків з тимчасово окупованих територій 
України або у випадку деокупації цих територій на 
підставі заяви матері, батька.

               
4. Порядок та спосіб подання документів

Особисто, шляхом відправлення документів 
поштою (рекомендованим листом)

5.

Платність (безоплатність) АП, розмір та 
порядок внесення плати 
(адміністративного збору) за платну АП, 
розрахунковий рахунок для внесення 
плати

Безкоштовно

6. Строк надання АП 30 календарних днів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

7. Результат надання АП Рішення виконавчого комітету Тернопільської 
міської ради про втрату дитиною статусу дитини-
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сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування  або про неможливість передачі дитини 
для подальшого виховання матері, батькові

8. Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП)

 Особисто, поштовим відправленням на вказану 
при поданні заяви адресу (рекомендованим 
листом)

9. Перелік підстав для відмови у наданні 
АП, зупинення розгляду документів Законом не встановлені

10.

Акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання АП (пункти, 
статті, розділи тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів)

П.п. 26-30 Порядку провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав 
дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24.09.2008р.№866.


