
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом начальника служби у справах
дітей районної державної
адміністрації
від 16 липня 2018 № 67

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА №17 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

з надання (втрата) дитині статусу д и ти н и -си ро ти  
або дитини, позбавленої батьківського піклування

(назва адміністративної послуги)
Служба у справах дітей Дергачівської районної державної адміністрації
_________ (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) ________ _____

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги
' 1 . Місцезнаходження суб’єкта надання 

адміністративної послуги
62303, Харківська область, м. Дергачі, 
Площа Перемоги, 1, каб. 225, 226

2. Інформація щодо режиму роботи суб’єкта 
надання адміністративної послуги

Прийом суб’єктів звернень:
Щоденно з 8:00 до 17:00 (п’ятниця 8:00 до 15:45) 
перерва на обід: з 12:00 До 12:45 
вихідні дні: субота, неділя та святкові дні

3 Телефон/факс (довідки), адреса електронної 
пошти та веб-сайт суб’єкта надання 
адміністративної послуги

Тел. ( код 05763) 3-41-76; 3-01-49 
Електронна адреса: ssn_dergachi@ukr.net 
Веб-сайт: derhachivska-ssd.danet.kh.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4. Акти Кабінету Міністрів України Пункти 21-24, 25-30 Постанови Кабінету 

Міністрів України від 24.09.2008 № 866 «Питання 
діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної 
із захистом прав дитини»

Умови отримання адміністративної послуги
5. Підстава для одержання адміністративної 

послуги
повідомлення органу опіки та піклування, опікуна, 
піклувальника, прийомних батьків, батьків- - 
вихователів

6 . Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги, а також вимоги 
до них

Для надання статусу
1. Свідоцтво про смерть кожного з батьків.
2. Рішення суду про позбавлення батьків 
батьківських прав.
3. Рішення суду про відібрання без позбавлення 
батьків батьківських прав.
4. Рішення суду про визнання батьків безвісти 
відсутніми.
5. Рішення суду про визнання батьків 

недієздатними.
6. Вирок суду про відбування батьками покарання 
в місцях позбавлення волі.
7. Постанова суду про перебування батьків під 

вартою на час слідства.
8. Ухвала суду або довідка органів внутрішніх 

справ про розшук батьків та відсутність 
відомостей про їх місцезнаходження.
9. Висновок медико-соціальної експертної комісії 
про наявність у батьків хвороби, що перешкоджає 
виконанню ними батьківських обов’язків, виданий 
у порядку, встановленому МОЗ.
10. Акт про підкинуту дитину, батьки якої 
невідомі, покинуту в пологовому будинку, іншому 
закладі охорони здоров’я, яку відмовилися 
забрати з цих закладів батьки, інші родичі.
Втрата статусу

mailto:ssn_dergachi@ukr.net


-

1. Рішення про скасування рішення суду про 
позбавлення батьківських прав.
2. Рішення суду про поновлення матері, батька 
дитини у батьківських правах.
3. Рішення суду про скасування рішення суду про 
відібрання дитини у батьків без позбавлення 
батьківських прав.
4. Рішення суду про повернення батькам дитини, 
яка в судовому порядку була відібрана у них.
5. Рішення суду про скасування рішення суду про 
визнання матері, батька дитини недієздатними.
6. Рішення суду про визнання матері, батька 
дитини дієздатними.
7. Рішення суду про скасування рішення суду 
про оголошення матері, батька дитини 
померлими.
8. Рішення суду про скасування рішення суду 
про оголошення матері, батька дитини безвісно 
відсутніми.
9. Рішення суду про усиновлення дитини.
10. Рішення суду про визнання батьківства.
11. Рішення суду про встановлення факту 
батьківства.
12. Рішення суду про визнання батьком дитини 
чоловіка, який не перебував і не перебуває у 
шлюбі з матір'ю, яка оголошена Померлою, 
визнана недієздатною, безвісно відсутньою, 
позбавлена батьківських прав, відповідно до статті 
127 Сімейного кодексу України, що 
підтверджується свідоцтвом про народження 
дитини, виданим на підставі заяви батька та 
свідоцтва про смерть матері.
13. Документи, що підтверджують особу дитини, 
відомості про батьків та висновок органу опіки 
та піклування про можливість передачі батькам 
(або одному з них) дитини.
14. Довідки про повернення матері, батька з місць 
позбавлення волі або звільнення з-під варти, 
заяви матері, батька, поданої 
райдержадміністрації, про повернення їм дитини 
та висновку цього органу про можливість передачі 
дитини для подальшого виховання матері, 
батькові.

7. Порядок та спосіб надання документів, 
необхідних для отримання 
адміністративної послуги

Повідомлення та необхідні документи особисто 
направляються до служби у справах дітей за 
місцем походження дитини

8. Платність (безоплатність) надання 
адміністративної послуги

Безоплатно

9. Строк надання адміністративної послуги Надання статусу протягом 2 місяців, втрата 
статусу по мірі надходження відповідних 
документів

10. Перелік підстав для відмови у наданні 
адміністративної послуги

Неподання необхідних документів

11. Результат надання адміністративної 
послуги

Розпорядження голови райдержадміністрації про 
надання (втрату) статусу дитини-сироти, дитини, 
позбавленої батьківського піклування

12. Способи отримання відповіді (результату) Особисте отримання заявником


