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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ 

 

Надання дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на яке або 

право користування яким має дитина 
 

Служба у справах дітей, сім’ї та соціального захисту 

Боратинської сільської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги )  

 

Інформація про центр надання адміністративних послуг 

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Боратинської сільської ради 

 

1 Місце знаходження центру надання 

адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,                               

с. Боратин, вул. Центральна, 15 

Телефон: (0332) 294257 

Е-mail: boratyn.cnap@gmail.com 

веб-сайт: https://boratyn.silrada.org/ 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Обідня перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів та 

отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: (0332) 797 560                                                            

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com  
Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                         

Телефон: (0332) 708 300                                                            

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                          

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793 134                                                          
Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797 571                                                      

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                           

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787 537                                                         
Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                   

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797 570                                                           

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Кодекс Цивільний ст. 32 

Кодекс Сімейний ст. 177 
Закон України "Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей" ст. 12 

Закон України "Про охорону дитинства" ст. 17 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#n867
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2623-15#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#n169


5 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

1.Пункти 66, 67 Порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 № 866 

Умови отримання адміністративної послуги 

6 Підстава для отримання  Правочин щодо нерухомого майна, право власності на яке або право 

користування яким має дитина 

7 Перелік необхідних документів Документи, що необхідно надати для отримання послуги: 

1. Заява кожного з батьків (опікунів, піклувальників), якщо дитині 14-18р. то 

заява пишеться від неповнолітньої дитини, а батьки пишуть заяву-згоду. 

2. Копія свідоцтва про народження дитини; 

3.Копія паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення громадянина 

України, паспортного документа іноземця; 

4.Копія реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі 

наявності); 

5. Документ, що підтверджує право власності (користування) дитини на 

відчужуване майно; 

6. Інформаційна довідка з РРП за об'єктом; 
7. Довідка з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або витяг з 

домової книги; 

8. Копія рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, 
піклувальників); 

9. Копія рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опікунів, 

піклувальників); 

10. Копія свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками дитини 

(у разі наявності); 

11. Довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та 

реєстрації фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї (у разі виїзду сім'ї на 

постійне місце проживання за кордон). 

8 Спосіб подання документів  Особисто або через законного представника, шляхом відправлення 

документів поштою (рекомендованим листом). 

 

9 Платність (безоплатність) надання   Безоплатне надання 

 

10 Строк надання  У місячний строк 

 

11 Перелік підстав для відмови у 

наданні  

Підстави для відмови у наданні послуги 

1. До суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який 
звернувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у статті 

165 Сімейного кодексу 

2. Особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві 

відомості, що мають суттєве значення для вирішення питання про надання 

дозволу чи відмову в його наданні 

3. Судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено 

(прийнято) рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який 

звернувся за дозволом) без позбавлення їх батьківських прав відповідно до 

статті 170 Сімейного кодексу 

4. Між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо 

нерухомого майна дитини 

5. Мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, 
позбавлені судом батьківських прав відповідно до статті 164 Сімейного 

кодексу 

6. Між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує 

судовий спір стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення 

правочину щодо якого звернулися батьки дитини (або один з них) 

7. Вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових 

прав дитини та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини 

 

12 Результат надання адміністративної 

послуги 

Дозвіл на вчинення правочинів щодо нерухомого майна, право власності на 

яке або право користування яким має дитина 

13 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Особисто або через законного представника, поштовим відправленням на 

вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) 

14 Органи, до яких оскаржується Окружний адміністративний суд 
 

 
 

 

https://guide.diia.gov.ua/register/01683/

