
                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                   розпорядження міського голови 

                                                                              від 10.06.2020    №  255                                       

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

 

ВИДАЧА ДОЗВОЛУ НА ЗМІНУ ПРІЗВИЩА, ІМЕНІ ЧИ ПО БАТЬКОВІ ДИТИНИ 
(назва адміністративної послуги) 

 

Служба у справах дітей 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги) 

 

 

1. Орган, що надає послугу Служба у справах дітей 

2. Місце подання документів 

та отримання результату 

послуги 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

вул. Січових Стрільців, 15, м.Бурштин, Івано-Франківської області, 

77111  

E-mail: cnap.burshtyn@burshtyn-rada.if.gov.ua 

Тел.: (03438) 46-010 

Графік роботи: 
Понеділок з 08:00 год. до 20:00 год.; 

Вівторок - Четвер з 08:00 год. до 17:00 год.; 

П'ятниця з 08:00 год. до 16:00 год.; 

Субота, Неділя, державні свята – вихідні дні. 

3. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги  

1. Заява батьків (опікунів/піклувальників) для отримання 

дозволу. 

2. Копія свідоцтва про народження або паспорта (ID-картки)  та 

довідка про присвоєння ідентифікаційного номера дитини (при 

наявності). 

3. Копія паспорта (ID-картки) та довідки про присвоєння 

ідентифікаційного номера батьків (опікунів/піклувальників). 

4. Копія свідоцтва про шлюб (розлучення, смерть 

батьків/одного з батьків), довідка з органів ДРАЦСу про 

підставу запису відомостей про батька в свідоцтві про 

народження дитини, рішення суду про позбавлення 

батьківських прав одного з батьків. 

5. Копія документу, що свідчить про зміну прізвища одного з 

батьків (за наявності). 

6. Довідка з реєстрації місця  проживання про склад сім’ї дитини 

(Форма № 3). 

 
 Примітка: 1) копії документів подаються разом з оригіналами (для 

звірки) або нотаріально завірені;  2) у разі відсутності згоди 

одного з батьків необхідно подати додаткові документи, які 

підтверджують ухилення їх від виконання батьківських 

обов’язків:сплати аліментів, інформації від суддів, 

адміністрацій навчальних чи лікувальних закладів про участь у 

вихованні та утриманні дітей, перебувають у розшуку 

органами Національної поліції відсутність відомостей про їх 

місцезнаходження тощо. 
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4. Порядок та спосіб подання 

документів 

Особисто чи за нотаріально посвідченим дорученням 

5. Оплата Безкоштовно 

6. Термін виконання 30 календарних днів  

7. Результат послуги Рішення виконавчого комітету Бурштинської міської ради. 

8. 

 
Спосіб отримання 

відповіді (результату) 

Особисто чи за нотаріально завіреним дорученням. 

9. Перелік підстав для 

відмови у надання 

адміністративної послуги 

1. Неналежно оформлені та завірені документи. 

2. Надано не повний пакет документів. 

10. Законодавчо-нормативна 

основа 

1. Сімейний кодекс України від 10 січня 2002 року. 

2. Закони України: 

«Про охорону дитинства» від 26 квітня 2001 року; 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування» від 13 січня 2005 року; 

«Про адміністративні послуги» від 06 вересня 2013 року. 

3. Постанова Кабінету міністрів України від 24.09.2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної 

із захистом прав дитини». 

 

 

 


