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Zgodnie ze standardami ISO 9001 

Weszło w życie w dniu _______ 2014 roku 

ІК-62/08 

Wersja 01 

Zmieniono stron 00/02 

Komitet wykonawczy Iwano-Frankowskiej Rady Miejskiej 

KARTA INFORMACYJNA  

Udzielanie opinii o możliwości tworzenia rodziny adopcyjnej i 

umieszczenie w niej dziecka 

Oryginał: upoważniony ds. ISO, 

kopii: zgodnie z rejestrem do wysłania  

 

Wykonano: Uzgodniono: Zatwierdzono: 

Naczelnik Słuzby 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 

mailto:cnap@mvk.if.ua
http://www.cnap.if.ua/
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3 Wymagane załączniki 1.Kopia paszportów kandydatów do stworzenia rodziny 

adopcyjnej. 

2.Kopia dokumentów, stwierdzających tytuł prawny do 

własności lub korzystania pomieszczeniem mieszkaniowym 

(formularz 3). 

3.Orzeczenie o stan zdrowia wnioskodawcy, sporządzany  

w odpowiednim formularz. 

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 zezwolenie wszystkich pełnoletnich członków 

rodziny, które mieszkają razem z osobą, która chcę zwiąć 

pod opiekę, kuratorstwo dziecko-sierotę lub dziecko 

pozbawione opieki rodzicielskiej,poświadczone notarialnie. 

8.Kopia aktu urodzenia dziecka, którego  chcą wziąć w 

adopcję. 

 

  

  9.Uchwała organu opieki i kurateli za miejscem pochodzenia 

dziecka-sieroty lub dziecka, które pozbawione opieki 

rodzicielskiej, o udzielaniu odpowiednich uprawnień la 

takiego dziecka i dokumenty na podstawie których została 

podjęta taka decyzja (dokumenty o rodzicach: kopia aktu 

zgonu, orzeczenie (decyzja) sądu, orzeczenie o chorobie, 

poszukiwaniu rodziców). 

 

10.Orzeczenie o stan zdrowia, fizyczny i umysłowy rozwój 

dziecka. 

Uwaga: kopie dokumentów składają się razem z 

oryginałami (dla weryfikacji) lub są poświadczone 

notarialnie. 

 
4 Kolejność i sposób 

składania dokumentów 

Osobiście lub przez przedstawiciela posiadającego 

pełnomocnictwo (poświadczone notarialnie). 

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 otrzymania 

odpowiedzi (wyniku) 

Оsobiście. 
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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 GMU z dnia 24 września 2008 r. 

pytania działalności organów opieki i kurateli, związanych  

z ochroną praw dziecka. 

5.Uchwała nr 1017 Komitetu wykonawczego Iwano-

Frankowskiej Rady Miejskiej z dnia 23 lutego 2012 roku 

zatwierdzeniu postanowienia o zasadach udzielania 

pozwolenia na dokonania czynności prawnych według 

przynależącego dzieciom mienia, w tym mieszkania, prawo 

własności lub prawo do korzystania, którym oni posiadają.  

5.Postanowienie nr 565 GMU z dnia 26 kwietnia 2002 r.  

o rodzinie adopcyjnej. 

 


