ДЕРЖАВА ВЖИВАЄ ВСІХ НЕОБХІДНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ ДІТЕЙ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ
ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ І ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ,
ДОГЛЯДУ ЗА НИМИ ТА ВОЗЗ’ЄДНАННЯ ЇХ ІЗ ЧЛЕНАМИ
СІМ’Ї, ВКЛЮЧАЮЧИ РОЗШУК, ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОЛОНУ,
ПОВЕРНЕННЯ В УКРАЇНУ ДІТЕЙ, НЕЗАКОННО
ВИВЕЗЕНИХ ЗА КОРДОН.
ХТО МАЄ ПРАВО НА ОТРИМАННЯ СТАТУСУ?
Дитина (особа, яка під час проведення
антитерористичної операції не досягла 18-річного
віку), яка внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів:
• отримала поранення, контузію, каліцтво;
• зазнала фізичного, сексуального насильства;
• була викрадена або незаконно вивезена за межі України;
• залучалася до участі у діях воєнізованих чи збройних
формувань;
• незаконно утримувалася, у тому числі – у полоні;
• зазнала психологічного насильства.
Наслідками воєнних дій і збройних конфліктів для дитини
можуть бути одна, кілька або всі з перелічених обставини.
Під час надання дитині статусу заявником визначається
обставина, яка мала найбільший негативний вплив на стан
здоров’я та розвиток дитини.
ХТО МОЖЕ ЗВЕРНУТИСЯ ВІД ІМЕНІ ДИТИНИ?
Законні представники: батьки, прийомні батьки,
батьки-вихователі, опікун, піклувальник та інші особи в
передбачених законом випадках.
У разі переміщення дитини без законних представників –
родичі (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні
брат або сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки
та піклування.

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ЩОДО НАДАННЯ СТАТУСУ
Дитина або заявник в інтересах дитини звертається
до служби у справах дітей:
• за місцем реєстрації проживання/перебування дитини як
внутрішньо переміщеної особи
або
• за місцем проживання або перебування на території, де
проводилася АТО
або
• за місцем виявлення такої дитини місцевими органами
виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
! ЗАЯВНИК ПОДАЄ ДОКУМЕНТИ ДО СЛУЖБИ
У СПРАВАХ ДІТЕЙ, ЯКА БЕЗПОСЕРЕДНЬО ВЕДЕ
СПРАВУ, ПРОТЕ РІШЕННЯ ПРИЙМАЄ ОРГАН ОПІКИ ТА
ПІКЛУВАННЯ ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ ВІДПОВІДНОЇ
МІСЦЕВОЇ РАДИ.
ДОКУМЕНТИ, НЕОБХІДНІ ДЛЯ ОТРИМАННЯ
СТАТУСУ
1. Заповнена заява про надання дитині статусу.
2. Згода на обробку персональних даних.
3. Копія свідоцтва про народження дитини або іншого
документа, що посвідчує особу дитини.
4. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
5. Копія документа, що підтверджує повноваження
законного представника дитини або родинні стосунки
між дитиною та заявником.
6. Копія довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо
переміщеної особи або документа, який підтверджує
місце проживання/перебування дитини у зоні АТО.
Копії документів мають бути засвідчені в установленому
порядку.

! ДИТИНА МОЖЕ САМОСТІЙНО ЗВЕРНУТИСЯ ДО
СЛУЖБИ У СПРАВАХ ДІТЕЙ ЗА УМОВИ ДОСЯГНЕННЯ
НЕЮ 14 РОКІВ.

r2p.org.ua

За додатковою інформацією, будь ласка,
звертайтеся: vpl.pravo@r2p.org.ua

У РАЗІ ВІДСУТНОСТІ ДОКУМЕНТІВ
Якщо дитина-сирота або дитина, позбавлена
батьківського піклування, не має відповідних
документів, ці дані можуть бути встановлені її законним
представником або самою службою у справах дітей
шляхом відповідного звернення до Мінсоцполітики.
ДОДАТКОВО ПОДАЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ
Залежно від шкоди, якої зазнала дитина, мають
бути подані відповідні додаткові документи.
1. Для дитини, яка постраждала внаслідок
психологічного насильства
• Висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних
послугах, підготовлений місцевим центром соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді.
• Копія посвідчення з написом «Посвідчення члена сім’ї
загиблого».
• Копія свідоцтва про смерть та копія документа, що
підтверджує загибель особи в населеному пункті, на
території якого здійснювалася АТО.
2. Для дитини, яка постраждала внаслідок поранення,
контузії, каліцтва у період здійснення АТО
• Виписка з медичної картки дитини або консультаційний
висновок спеціаліста із зазначенням діагнозу.
3. Для дитини, яка постраждала внаслідок фізичного,
сексуального насильства; була викрадена або
незаконно вивезена за межі України; залучалася до
участі у діях воєнізованих чи збройних формувань;
незаконно утримувалась, у тому числі в полоні
• Копія
заяви
про
вчинення
кримінального
правопорушення щодо дитини або про залучення
дитини до кримінального провадження як потерпілої.
• Копія витягу з ЄРДР про відкриття кримінального
провадження за вказаною заявою про вчинення злочину
щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів.
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• Копія висновку експерта за результатами судової
експертизи (за наявності), проведеної в ході досудового
розслідування в кримінальному провадженні, якою
встановлено факти фізичного, сексуального насильства
щодо дитини внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів.
Дитина, яка отримала поранення або зазнала інших
страждань, однак не має підтверджень цьому,
може отримати статус як така, що постраждала від
психологічного насильства.

КОНТАКТНІ ДАНІ

СКІЛЬКИ ЧАСУ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ СПРАВА
Рішення щодо надання статусу приймається
органом опіки та піклування протягом 30
календарних днів з моменту реєстрації заяви.

 (093) 507 50 90

НОРМАТИВНА БАЗА
Закон України «Про охорону дитинства»
Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня
2017 року № 268 «Про затвердження Порядку надання
статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій
та збройних конфліктів».
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Для отримання правової допомоги
звертайтеся:
Благодійний фонд «Право на захист»
 (099) 507 50 90
 (068) 507 50 90

ЄДИНИЙ ТЕЛЕФОННИЙ НОМЕР
СИСТЕМИ НАДАННЯ БЕЗОПЛАТНОЇ
ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ

ЯК ОТРИМАТИ
СТАТУС ДИТИНИ, ЯКА
ПОСТРАЖДАЛА
ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ ДІЙ ТА
ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ

0 800 213 103

За додатковою інформацією, будь ласка,
звертайтеся: vpl.pravo@r2p.org.ua

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВПО

