
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням Новоукраїнського 

міського голови  

від 10 червня 2020 року № 95 

 

         

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА АДМІНІСТРАТИВНОЇ ПОСЛУГИ № 77 

Реєстрація помічника дієздатної фізичної особи, яка 

за станом здоров’я не може самостійно здійснювати 

свої права та виконувати обов’язки 

 

Виконавчий комітет Новоукраїнської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг) 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг 

1 Місцезнаходження  27100, Кіровоградська область, місто Новоукраїнка,  

вул. Покровська, 70  

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок-п’ятниця з 8.00 – 17.00, перерва з 12.00 до 13.00, 

субота, неділя вихідний 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

Телефон/факс (05251)  2-14-31, е-пошта: sekretar@nu-

rada.gov.ua 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Закони України Цивільний кодекс України 

Умови отримання адміністративної послуги 

5 Підстава для отримання  Підготовка заяви до суду (розгляд у суді справи) про 

визнання особи недієздатною, встановлення над нею опіки 

та призначення їй опікуна / про обмеження цивільної 

дієздатності особи, встановлення над нею піклування та 

призначення їй піклувальника. 

Підготовка заяви до суду (розгляд у суді справи) про 

призначення опікуна / піклувальника особі, визнаній судом 

недієздатною / обмеженій судом у цивільній дієздатності 

6 Перелік необхідних 

документів 

1. Заява фізичної особи, якій потрібен помічник, на ім’я 

голови Новоукраїнської міської ради. 

2. Заява особи, котра хоче бути помічником фізичної особи, 

яка за станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої 

права та виконувати обов’язки, на ім’я голови 

Новоукраїнської міської ради. 

3. Завірена копія паспорта громадянина України – особи, 

якій потрібен помічник (всі заповнені сторінки). 

4. Завірена копія паспорта громадянина України – особи, 

яка буде помічником (всі заповнені сторінки). 

5. Довідка про стан здоров’я особи, якій потрібен помічник, 

видана лікарсько-консультативною комісією. 

6. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні / будинку осіб про склад сім’ї та реєстрацію 

особи, яка хоче бути помічником. 

7. Довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні / будинку осіб про склад сім’ї та реєстрацію 

особи, якій потрібен помічник. 
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7 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються заявником особисто або 

уповноваженою ним особою у паперовій формі 

 

8 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

9 Строк надання  Розгляд документів та надання дозволу проводиться 

протягом 30 днів з дня подання повного пакету документів  

10 Перелік підстав для 

відмови у наданні  

Подання неповного пакету документів; 

невідповідність поданих документів вимогам чинного 

законодавства; 

подання недостовірних даних 

11 Результат надання 

адміністративної послуги 

Розпорядження голови Новоукраїнської міської ради про 

призначення помічника дієздатній фізичної особі, яка за 

станом здоров’я не може самостійно здійснювати свої права 

та виконувати обов’язки. 

12 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про результат надсилається суб’єкту 

звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 

документів (телефоном, на електронну адресу чи іншими 

засобами телекомунікаційного зв’язку).  

Відмова у наданні адміністративної послуги надається 

одержувачу письмово з посиланням на чинне 

законодавство, з мотивацією відмови та роз’ясненням 

порядку оскарження. 

Отримання результату – заявником особисто або 

уповноваженою ним особою / подання скеровується до 

суду для прийняття судом остаточного рішення 

 

______________________________________________ 

 


