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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-62/06 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA 

Ustalenie opieki (kurateli) nad dziećmi  
 

Oryginał: upoważniony ds. ISO 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania 
 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 
Naczelnik służby ds. dzieci 

 

 

_________________ Z.І.Slywka  

Upoważniony ds. ISO 

 

 

_______________А.B.Łys 

Mer miasta 

 

 

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

 

1 Komórka organizacyjna 

świadcząca usługę 

Służba ds. dzieci  

2 Miejsce składania 

dokumentów 

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 

3 Wymagane załączniki 1.Kopia paszportu wnioskodawcy (1,2,11 strony). 

2.Kopia dokumentu, który potwierdza tytuł prawny do 

własności lub do korzystania pomieszczeniem 

mieszkaniowym. (formularz 3). 

3.Orzeczenie o stan zdrowia wnioskodawcy, sporządzane  

w odpowiedniej formie.  

4. Zaświadczenie o niekaralności. 

5.Zaświadczenie o dochodach za ostatnie sześć miesięcy lub 

kopia deklaracji o dochodach, poświadczona w odpowiedni 

sposób. 

6.Kopia aktu o zawarciu małżeństwa (dla osób, które są  

w związku małżeńskim). 

7.Pisemne pozwolenie wszystkich niepełnoletnich członków 

rodziny, które mieszkają razem z osobą, która życzy wziąć 

pod opiekę  dziecko-sierotę lub dziecko pozbawione opieki 

rodzicielskiej , poświadczone notarialnie lub własnoręcznie 

napisane w obecności urzędnika, który dokonuje odbioru 

dokumentów.  

8.Zaświadczenie od narkologa i psychiatry dla osób które 

mieszkają razem z wnioskodawcą. 

9. Zaświadczenie o przechodzeniu kursu nauczania i 

wychowania dzieci-sierot i dzieci pozbawionych opieki 

rodzicielskiej і polecenie centrum opieki służb socjalnych 

dla rodziny, dzieci i młodzieży według włączenia 

kandydatów do jedynej bazy danych (przy braku więzi 

rodzinnych między wnioskodawcą i dzieckiem. 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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  10.Wniosek-zezwolenie dziecka, które skończyło 14 rok 

życia. 

11.Kopia aktu urodzenia dziecka. 

12.Dokumenty, które stwierdzają status dziecka (akt zgonu, 

decyzja sądu, zaświadczenie organu państwowej rejestracji 

aktów stanu cywilnego i inne). 

13.Orzeczenie o stan zdrowia, fizycznym i umyśłowym 

rozwoju dziecka. 

Uwaga: kopie dokumentów składają się razem  

z oryginałami (dla weryfikacji) lub są poświadczone 

notarialnie. 

4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście. 

5 Wymagane opłaty Brak  

6 Termin załatwienia sprawy 60 dni (zgodnie  z art. 5, 6 Ustawy Ukrainy o zabezpieczeniu 

organizacyjno prawnych warunków opieki społecznej dzieci 

sierot i dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej). 

7 Wynik świadczenia usługi Wypis z uchwały Komitetu wykonawczego Rady Miejskiej 

o udzielanie zezwolenia lub pismo z przyczynami  

w odmowie. 

8 Sposób  odbioru 

dokumentów 

Оsobiście. 

9 Podstawa prawna 1.Kodeks Rodzinny Ukrainy z dnia 10 stycznia 2002 roku. 

2.Kodeks Cywilny Ukrainy  z dnia 16 stycznia 2003 roku. 

3.Ustawa Ukrainy o ochronie dzieciństwa  z dnia 26 

kwietnia 2001 roku, Ukrainy o zabezpieczeniu organizacyjno 

prawnych warunków opieki społecznej dzieci sierot i dzieci 

pozbawionych opieki rodzicielskiej z dnia 13 stycznia 2005.  

4.Rozporządzenie nr 866 z dnia 24 września 2008 r. pytania 

działalności organów opieki i kurateli, związanych z ochroną 

praw dziecka i nr 1017 z dnia 03 listopada 2010 o dokonaniu 

zmian do Rozporządzenia nr 866 GMU z dnia 24 września 

2008 r.. 
 

 
 

 

 


