Начальнику служби у справах дітей
(прізвище, ім'я, по батькові)

від

_
_

(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

Адреса реєстрації:
(для фізичних осіб)

Номер телефону заявника:

________

ЗАЯВА
Прошу вирішити питання щодо призначення мене опікуном /піклувальником над
________________________________ року народження.
Дитина має статус сироти/позбавленої батьківського піклування.
(обрати необхідне)

При цьому я
(прізвище, ім'я, по батькові заявника, для фізичних осіб)

даю згоду відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» на обробку
моїх особистих персональних даних у картотеках та/або за допомогою інформаційнотелекомунікаційних систем з метою підготовки відповідно до вимог законодавства
статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань діяльності виконавчого
комітету Дружківської міської ради та служби у справах дітей Дружківської міської
ради.
З правами та обов’язками опікуна (піклувальника) ознайомлений(-а) (додаток 2)

«»

20
(дата)

р.
(підпис)

Додаток 1

ВИСНОВОК
про стан здоров'я заявника
Прізвище, ім'я, по батькові ____________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дата і місце народження _______________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Місце проживання _____________________________________________________________________
(адреса)

______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
Дані медичного обстеження
Дерматовенеролог ___________
Психіатр ___________________
Фтизіатр ___________________
Терапевт ___________________
Нарколог ___________________

___________________________

____________

(діагноз)

(дата)

___________________________

____________

(діагноз)

(дата)

___________________________

____________

(діагноз)

(дата)

___________________________

____________

(діагноз)

(дата)

___________________________

____________

(діагноз)

(дата)

Дані лабораторного дослідження
Реакція Вассермана ____________________________________________________________________
(дата, номер, результат)

ВІЛ-інфікованість ______________________________________________________________________
(дата, номер, результат)

Остаточний висновок __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

Керівник лікувально-профілактичного
закладу
М.П.
"___" ____________ 200_ р.

____________

_________________________

(підпис)

(прізвище та ініціали)

Додаток 2
Права та обов’язки опікуна (піклувальника) щодо підопічного
1. Опіка та піклування
1.1 Встановлення опіки, піклування – це влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування, в сім’ї громадян з метою забезпечення їх особистих майнових і
немайнових прав, створення належних умов для виховання, освіти, розвитку.
1.2 Опіка встановлюється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – у віці 14-18 р.
1.3 Опіка, піклування над дитиною встановлюється рішенням виконавчого органу міської
ради за наявності документів, або судом.
1.4 Опікуном, піклувальником призначається переважно особа, яка перебуває у сімейних,
родинних відносинах з підопічним, з урахуванням особистих стосунків між ними,
можливості особи виконувати обов’язки опікуна чи піклувальника.
1.5 У разі призначення опікуна, піклувальника враховується бажання
дитини-сироти та
дитини, позбавленої
батьківського
піклування.
Бесіда з
дитиною
проводиться
працівником служби у справах дітей з
урахуванням її віку, обставин, за яких
вона втратила батьківське піклування, не принижуючи гідність дитини та осіб, які виявили
бажання взяти її під опіку, піклування. За результатами бесіди складається довідка.
1.6 Бажання дитини з’ясовується працівником служби у справах дітей за місцем проживання
цієї дитини. У разі, якщо дитина проживає в сім’ї особи, яка бажає взяти дитину під опіку,
піклування, - за місцем проживання цієї особи.
1.7 Дитина може власноручно написати свою згоду, якщо за віком і станом здоров’я вона
спроможна це зробити і висловити таке бажання.
1.8 Рішення про встановлення опіки, піклування приймається у місячний
строк після
подання заяви і усіх документів.
1.9
Проект рішення про встановлення опіки, піклування готує служба у справах дітей.
2. Опікун, піклувальник має право:
2.1 Самостійно визначати способи виховання з урахуванням думки дитини і рекомендацій
органу опіки та піклування;
2.2 Вимагати повернення дитини від будь-якої особи, яка тримає її у себе не на підставі закону
або рішення суду;
2.3 Давати згоду на усиновлення підопічного;
2.4 Самостійно здійснювати витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, за рахунок
призначеної державної допомоги, пенсії, аліментів, доходів від майна підопічного;
2.5 Суми, які належать підопічним у вигляді пенсії, допомоги, аліментів, інших поточних
надходжень або прибутків від належного їм майна, переходять у розпорядження опікуна і
витрачаються на утримання дитини;
2.6 Піклувальник має право одержувати вище зазначені суми і витрачати їх на утримання осіб,
що перебувають під піклуванням, якщо цього вимагають інтереси зазначених осіб;
2.7 Представляти інтереси підопічного в установах, організаціях та закладах, укладати угоди від
імені та в інтересах
підопічних, діючи як їх законні представники згідно з чинним
законодавством;
2.8 Опікуни над неповнолітніми дають згоду на укладання тих угод, які згідно з законом ці особи
не мають право укладати самостійно;
2.9 Управляти майном підопічних на користь останніх.
3. Опікун, піклувальник зобов’язаний:
3.1 Виховувати дитину у дусі загальноприйнятих моральних норм, піклуватися про її
здоров’я, психічний стан, фізичний та духовний розвиток, готувати до праці та самостійного
життя, забезпечувати її догляд і лікування;
3.2 Повинен двічі на рік здійснювати повне медичне обстеження підопічних;
3.3 Створити належні побутові умови та умови для здобуття дитиною повної загальної середньої
освіти;
3.4 Вживати заходів до захисту цивільних прав та інтересів підопічного;
3.5 Опікун не має права без дозволу органів опіки та піклування укладати угоди, а піклувальник
– давати згоду на їх укладання, якщо вони виходять за рамки побутових;
3.6 Такими угодами є договори, що вимагають нотаріального засвідчення та спеціальної
реєстрації, про відмову від майнових прав, які належать підопічному, поділ майна, обмін та
продаж житлової площі, а також видача письмових зобов’язань, тощо;

3.7 Органи опіки та піклування мають право, якщо це потрібно для захисту інтересів підопічних,
обмежувати право одного з батьків або опікуна (піклувальника) розпоряджатися вкладом,
внесеним будь ким на ім’я підопічного;
3.8 Опікун (піклувальник), їх чоловік (дружина) та близькі родичі не мають права укладати
угоди з підопічним, а також
представляти осіб, що перебувають у них під опікою
(піклуванням), при укладанні угод або веденні судових справ між підопічною особою та
чоловіком (дружиною) опікуна чи піклувальника та їх близькими;
3.9 Опікун (піклувальник) не має права дарувати від імені підопічного, а також зобов’язувати
себе від його імені порукою;
3.10 Опікун (піклувальник) повинен проживати разом з підопічним і може бути прописаний на
житловій площі останнього на період виконання своїх обов’язків;
3.11 У разі зміни місця проживання підопічного терміново повідомити Службу у справах дітей за
місцем встановлення опіки (піклування);
3.12 Опікун (піклувальник) подає щорічно, не пізніше 1 лютого, до органів опіки та піклування
звіт про свою діяльність за минулий рік щодо захисту прав та інтересів підопічних, у тому числі
щодо збереження належного їм майна та житла;
3.13 На вимогу органів опіки та піклування опікун (піклувальник) зобов’язаний подавати звіт в
інший визначений ними термін;
3.14 Після припинення опіки та піклування опікун (піклувальник) подає загальний звіт про свою
діяльність;
3.15 Дії опікунів (піклувальників) можуть бути оскаржені будь-якою особою, у тому числі і
підопічного, в органах опіки та піклування за місцем проживання підопічного;
3.16 Рішення органів
опіки та піклування про призначення або звільнення опікунів і
піклувальників від виконання своїх обов’язків, а також з інших питань опіки та піклування
можуть бути оскаржені зацікавленими особами чи опротестовані прокурором у встановленому
законом порядку.
4. Дитина, над якою встановлено опіку або піклування, має право на:
4.1 Проживання в сім’ї опікуна або піклувальника та піклування з його боку;
4.2 Забезпечення умов для всебічного розвитку, освіти, виховання і повагу до її людської
гідності;
4.3 Збереження права користування житлом, у якому вона проживала до встановлення опіки
або піклування;
4.4 Захист від зловживань з боку опікуна або піклувальника;
4.5 Зарплатою, стипендією, винагородою, одержаних у результаті здійснення своїх авторських
та винахідницьких прав, неповнолітні у віці від п’ятнадцяти
до вісімнадцяти років
розпоряджуються самостійно;
4.6 Встановлення опіки та піклування не припиняє права дитини на аліменти, пенсії, інші
соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника.
5. Опіка, піклування припиняється у разі:
5.1 Передачі дитини батькам (усиновлювачам);
5.2 Проект висновку виконавчого органу міської ради до суду (у разі встановлення опіки,
піклування судом) або проект рішення виконавчого органу міської ради про припинення опіки
готує відповідна служба у справах дітей;
5.3 Досягнення дитиною повноліття, реєстрації шлюбу, надання дитині повної цивільної
дієздатності;
5.4 Смерті опікуна, піклувальника або підопічного;
5.5 Якщо дитина досягла 14-річного віку, особа, яка виконувала обов’язки опікуна, стає
піклувальником;
5.6 У разі загрози для життя або здоров’я дитини виконавчий орган міської ради може прийняти
рішення про негайне відібрання дитини в опікуна, піклувальника;
5.7 Якщо дитина відібрана в опікуна, піклувальника, служба у справах дітей за місцем
проживання дитини забезпечує
її тимчасове влаштування та протягом семи днів подає
клопотання голові виконавчого органу міської ради про припинення опіки, піклування, який
протягом десяти днів розглядає клопотання та приймає відповідне рішення.
6. Соціальний супровід дітей, які перебувають під опікою, піклуванням, здійснюється центром
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за місцем проживання дитини з опікуном.
7. Орган, який встановив опіку, піклування, за заявою особи може звільнити її від здійснення
повноважень опікуна, піклувальника.

8. Заява про звільнення від здійснення повноважень опікуна, піклувальника розглядається
протягом місяця.
9. Виконавчий орган міської ради або суд може звільнити особу від повноважень опікуна у разі
невиконання нею своїх обов’язків, поміщення дитини до закладу для дітей-сиріт та дітей,
позбавлених батьківського піклування, у разі, коли між опікуном, піклувальником та дитиною
склалися стосунки, які перешкоджають здійсненню опіки.
10.Служба у справах дітей готує проект рішення виконавчого органу міської ради про
звільнення опікуна від здійснення
повноважень або на вимогу суду – проект висновку
виконавчого органу міської ради про доцільність звільнення опікуна від зазначених
повноважень.
11.Особа виконує повноваження опікуна або піклувальника до винесення рішення про
звільнення її від повноважень опікуна, піклувальника чи до закінчення місячного строку від дня
подання заяви, якщо вона не була розглянута протягом цього строку.
З правами та обов’язками опікуна (піклувальника) ознайомлені:

___________________
(дата заповнення)

_________________________
(підпис опікуна)

________________________
(П.І.Б. опікуна)

