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ПОГОДИВ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління сім’ї, молодіжної 
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1.

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

Служба у справах дітей
м.Тернопіль, бульварТараса Шевченка,1,46001 
ІV поверх, 41,43 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

Запити, заяви про необхідність проведення 
обстеження житлових умов дітей від служб у 
справах дітей громад, громадян, судів 

3. Порядок та спосіб подання документів
Особисто заявником його законним 
представником, уповноваженою особою 
організації, установи

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
Акт обстеження житлово-побутових умов 

7. Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП)

У службі у справах дітей особисто заявником 
його законним представником, уповноваженою 
особою організації, установи

http://www.rada.te.ua/
mailto:ssnd@i.ua
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8. Перелік підстав для відмови у наданні 
АП,зупинення розгляду документів Недостовірна інформація у зверненні, заяві

9.

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

П.6, 53-2, 58, 782, 73, 74, додаток 9 до Постанови 
КМУ від 24.09.2008 №866.

П.24, 91 Постанови КМУ від 08.10.2008 №905

  До інформаційної картки додається форма заяви


