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1.

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

Центр надання адміністративних послуг

46025, м.Тернопіль, вул.Василя 
Костянтина Острозького,6, 
І-й поверх.
Графік прийому громадян: 
Понеділок, середа, четвер -  з 09.00 до 
16.00 год.
Вівторок - з 11.00 до 20.00 год.
П’ятниця - з 08.00 до 15.00 год.
Субота- 08.00 до 15.00 год.
Тел. 0674472741, 0800303520 
(безкоштовно)
Електронна адреса ЦНАП: 
cnapternopil@meta.ua
Веб-сайт ЦНАП: http://cnap.rada.te.ua/.

Віддалені робочі місця адміністраторів 
ЦНАП
с. Курівці, вул. Нова,3, тел. +38 (03540) 
43286
ел. адреса: kyrivci@ukr.net; 

mailto:cnapternopil@meta.ua
http://cnap.rada.te.ua/
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Графік прийому:
понеділок, вівторок, середа– з9-00 до16.00 
год.;
п’ятниця– з8.00 до15.00 год.;
с. Чернихів, вул. Центральна,38 тел. +38 
(03540)34624
ел. адреса: chernuxiv@ukr.net; 
Графік прийому:
вівторок, середа, четвер– з9.00 до16.00 
год.;
п’ятниця– з8.00 до15.00 год;
с. Кобзарівка, вул. Центральна,22 тел. +38 
(03540) 33642
ел. адреса: kobzarivka_admin@ukr.net
Графік прийому:
понеділок, середа, четвер– з9.00 до16.00 
год.;
п’ятниця– з8.00 до15.00 год;
с. Іванківці, вул. Т. Шевченка,16 тел. +38 
(03540) 33631
ел. адреса: malashivci@ukr.net
Графік прийому:
понеділок, вівторок, четвер,– з9.00 до16.00 
год.;
п’ятниця– з8.00 до15.00 год.;
с. Городище, вул. Центральна,1 
ел. адреса: gorodyche@ukr.net
Графік прийому:
понеділок, вівторок, середа, четвер,– з9.00 
до16.00 год.

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

1.Заява сім’ї або окремої особи, які 
виявили бажання утворити прийомну 
сім’ю (підписана кожним із подружжя).
 2. Копія документа, що посвідчує особу.
3. Копія реєстраційного номера облікової 
картки платника податків з Державного 
реєстру фізичних осіб - платників податків 
або інформація про відмову від прийняття 
реєстраційного номера облікової картки 
платника податків. 
4.Копія свідоцтва про шлюб або витяг з 
Державного реєстру актів цивільного 
стану громадян про шлюб (для осіб, які 
перебувають у шлюбі). 
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5. Довідка про стан здоров'я кандидатів у 
прийомні батьки та членів сім'ї, які 
проживають разом з ними (довідка про 
відсутність хронічних захворювань, 
обстеження нарколога, венеролога, 
психіатра).
 6.Довідка про заробітну плату за останніх 
шість місяців або відомості з Державного 
реєстру фізичних осіб - платників податків 
про суми виплачених доходів та 
утриманих податків або довідка про 
подану декларацію про майновий стан і 
доходи за попередній календарний рік. 
7. Довідка про наявність/відсутність 
виконавчого провадження стосовно 
боргових зобов’язань. 
8. Довідка про проходження навчання 
кандидатів у прийомні батьки і 
рекомендацію центру соціальних служб 
для сім'ї, дітей та молоді щодо включення 
їх у банк даних про сім'ї потенційних 
усиновителів, опікунів, піклувальників, 
прийомних батьків, батьків-вихователів.
9.Письмова згоду всіх повнолітніх членів 
сім'ї, які проживають разом з кандидатами 
у прийомні батьки, на утворення 
прийомної сім'ї, засвідчена нотаріально 
або написана власноручно в присутності 
посадової особи, яка здійснює прийом 
документів, про що робиться позначка на 
заяві із зазначенням прізвища, власного 
імені, по батькові (за наявності), підпису 
посадової особи та дати. 
10.Довідка про наявність чи відсутність 
судимості для кожного заявника, видана 
територіальним центром з надання 
сервісних послуг МВС за місцем 
проживання заявника. 
11.Документ, що підтверджує право 
власності або користування житловим 
приміщенням. 
12.Документ, що підтверджує відомості 
про місце проживання (перебування) 
заявника та членів його сім’ї, які 
проживають з ним на спільній житловій 
площі 
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3. Порядок та спосіб подання документів

Особисто заявник в паперовій формі або в 
електронній формі через Єдиний 
державний вебпортал електронних послуг 
та інтегровані з ним інформаційні системи 
Мінсоцполітики, органів виконавчої влади 
та органів місцевого самоврядування 

4.
Платність (безоплатність) АП, розмір та порядок 
внесення плати (адміністративного збору) за платну 
АП; розрахунковий рахунок для внесення плати

Безкоштовно

5. Строк надання АП 30 календарних днів

6. Результат надання АП

Рішення виконавчого комітету 
Тернопільської міської ради про утворення 
прийомної сім’ї на підставі висновку 
служби у справах дітей про можливість 
утворення прийомної сім’ї з урахуванням 
рекомендації центру соціальних служб за 
результатами проходження курсу навчання 
з виховання дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування або 
відмова

7. Спосіб і місце отримання відповіді (результату АП)

Заявник особисто, поштовим 
відправленням на вказану при поданні 
заяви адресу (рекомендованим листом), в 
електронній формі 

8. Перелік підстав для відмови у наданні АП, 
зупинення розгляду документів

Прийомними батьками не можуть бути 
особи, які:
1.Не пройшли курс підготовки 
потенційних кандидатів у прийомні 
батьки.
2.Визнані в установленому порядку 
недієздатними або обмежено дієздатними.
3. Позбавлені батьківських прав.
4. Колишній опікун  (піклувальник, 
усиновитель),   позбавлений відповідних  
прав  за  неналежне  виконання  
покладених  на  нього обов'язків.
5. За станом  здоров'я  не  можуть   
виконувати   обов'язки   щодо виховання   
дітей  (інваліди  I  і  II  групи,  які  за  
висновком медико-соціальної   експертної   
комісії   потребують  стороннього догляду,  
особи,  які  мають  глибокі  органічні 
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ураження нервової системи,  алкогольну  
та  наркотичну  залежність,  хворі  на 
СНІД, відкриту  форму  туберкульозу, 
психотичні розлади, в яких офіційно 
зареєстровані асоціальні прояви, нахили до 
насильства
6. Середньомісячний сукупний дохід на 
кожного члена сім'ї, обчислений за останні 
шість календарних місяців, що передували 
місяцю звернення із заявою про утворення 
прийомної сім'ї, не може бути менший ніж 
рівень забезпечення прожиткового 
мінімуму (гарантований мінімум), 
встановлений законодавством. 

9.
Акти законодавства, що регулюють порядок та 
умови надання АП (пункти, статті, розділи тощо, 
назва та реквізити законодавчих актів)

1.П.5,14, 16 Положення про прийомну 
сім’ю, затвердженого постановою 
Кабінету Міністрів України від 26.04.2002 
№565

  До інформаційної картки додається форма заяви



Форма заяви до адміністративної послуги А-24-14 

 

Начальнику управління сім’ї, 

молодіжної політики та захисту дітей 

Тернопільської міської ради 

Білінській Х.В. 

 

_______________________________ 
             (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 
 
___________________________________________ 
                (прізвище, ім’я, по батькові заявника) 

__________________________________________ 
                     (адреса проживання) 
__________________________________________ 
                    (телефон, електронна адреса) 
 

Заява 

Ми (Я)  

_____________________________________________________________________________ 

                               (прізвище, ім’я, по батькові, ________ р.н.) 

 

_____________________________________________________________________________ 

                               (прізвище, ім’я по батькові, _________р.н.) 

 

Бажаємо (бажаю) створити прийомну сім’ю. 
 

 Просимо (прошу) включити нас до єдиного банку даних потенційних опікунів, 

піклувальників, прийомних батьків та батьків-вихователів. 

 

          Додатково інформуємо, що кредитних зобов’язань не маємо. 

           

 

Я, ___________________________________________________________________________ 
                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

____________                      _____________                                 ________________________ 

        (дата)                                                    (підпис)                                                                 (П.І.Б. чоловіка) 

 
Я, ___________________________________________________________________________ 
                                      (прізвище, ім'я, по батькові) 

даю згоду на обробку моїх персональних даних. 

 

____________                      _____________                                 ________________________ 

        (дата)                                                    (підпис)                                                                 (П.І.Б. дружини) 

 

 
     « ______» _______________202   р. 

           (дата надходження заяви) 

_______________________________ 

                       (підпис) 

   Реєстраційний номер _______________ 

 

___________________________________ 

     (ініціали та прізвище адміністратора) 

 

 


