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Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej

KARTA INFORMACYJNA
Ustalenia zasad uczestnictwa w wychowaniu dziecka,
tego rodzica, który mieszka oddzielnie
Oryginał: upoważniony ds. ISO
kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania

Wykonano:
Naczelnik Służby ds. dzieci

_________________ Z.І.Slywka
"___"_________ 2014 r.

1
2

Komórka organizacyjna
świadcząca usługę
Miejsce składania
dokumentów

3

Wymagane załączniki

4

Kolejność i sposób składania
dokumentów
Wymagane opłaty
Termin załatwienia sprawy
Wynik świadczenia usług

5
6
7

Uzgodniono:
Upoważniony ds. ISO

_______________А.B.Łys
"___"_________ 2014 r.

Zatwierdzono:
Mer miasta

______W.А.Аnuszkewyczus
"___"_________ 2014 r.

Służba ds. dzieci
Centrum Świadczenia Usług Administracyjnych
ul.Niezależności, 9
telefon/faks : 75-01-19, 75-21-41
e-mail: cnap@mvk.if.ua ,
strona internetowa: www.cnap.if.ua
Godziny otwarcia:
poniedziałek, czwartek: 9.00 - 20.00
wtorek, środa, piątek, sobota: 9.00 - 16.00
1.Wniosek.
2.Kopia aktu urodzenia dziecka.
3.Kopia paszportu (1,2,11 strona) lub innego dokumentu,
który potwierdza tożsamość wnioskodawcy.
4.Zaświadczenie z miejsca pracy wnioskodawcy (kopia
książki pracy), opinia.
5.Kopia kartki osoby fizycznej – płatnika podatków
(o posiadaniu numeru NIP).
6. Kopia aktu rozwiązania małżeństwa, a także kopia decyzji
sądu o rozwiązaniu małżeństwa (z informacją, z kim ma
mieszkać dziecko po rozwodzie rodziców).
7.Informacja od dyrekcji zakładu nauczenia (wychowania),
które odwiedza dziecka, o udziale każdego z rodziców
w wychowaniu dziecka.
8. Zaświadczenie o skład rodziny z miejsca zameldowania
wnioskodawcy.
9. Orzeczenie o badaniu warunków mieszkaniowych
i bytowych mieszkania wnioskodawcy.
Uwaga: kopie dokumentów składają się razem
z oryginałami (dla weryfikacji) lub są poświadczone
notarialnie.
Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).
Brak
30 dni kalendarzowe
Wypis z Uchwały Komitetu Wykonawczego Rady Miejskiej
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8

Sposób odbioru
dokumentów

Osobiście lub przez przedstawiciela
pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie).

posiadającego

9

Podstawa prawna

Kodeks Rodzinny Ukrainy z dnia 10 stycznia 2002 roku
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