Пам'ятка!!!
щодо надання переліку
документів для
отримання статусу
дитини, яка постраждала
внаслідок воєнних дій та
збройних конфліктів
Для
надання
статусу
«ДИТИНА, постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів» законний представник дитини (батько, мати,
опікун/піклувальник), або у разі, коли дитина переміщується без
супроводження батьків або осіб, які їх замінюють, тобто її родичів
(баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або
сестра), вітчим, мачуха, чи навіть представник органу опіки та
піклування, - вище перераховані особи (згідно п.6 постанови
КМУ «Про затвердження Порядку надання статусу дитини,
яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів» від 5 квітня 2017 року №268) повинні подати до
служби у справах дітей та сім’ї такі документи:
- заяву про надання статусу, згоду на обробку персональних
даних;
- копію свідоцтва про народження дитини або іншого
документа, що посвідчує особу дитини;
- копію документа, що посвідчує особу заявника;
- копію документа, що підтверджує повноваження
законного представника дитини (у разі коли дитина постійно
проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я, закладі освіти
або іншому дитячому закладі, документа, що підтверджує факт
перебування дитини в такому закладі), або родинні стосунки між
дитиною та заявником;

- довідку про взяття дитини на облік як внутрішньо
переміщеної особи.
У разі відсутності відомостей про реєстрацію місця
проживання/перебування дитини, доказами підтвердження можуть
бути відомості, які містяться в Державному реєстрі речових прав
на нерухоме майно, або документи про право власності батьків
або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про
базову загальну середню освіту, або атестат про повну загальну
середню освіту, або документ про професійно-технічну освіту, або
табель успішності, або учнівський квиток, або медичні документи,
або свідоцтво про народження дитини.
Дитина, якій виповнилося 14 років, має право самостійно
звернутися до служби у справах дітей та сім’ї та подати
вищевказані документи.
Дитина, яка набула вищезазначений статус, - відомості
щодо неї вносяться до Єдиної інформаційно-аналітичної системи
«Діти». Для цього необхідно додати наступні документи:
- Відомості про батьків (копія паспорту,
ідентифікаційного коду, свідоцтво про одруження/розлучення);
- довідку про призначення та виплату державної
соціальної допомоги (УСЗН – виплати за останні 6 місяців);
- документ,
що
підтверджує
право
власності
дитини на нерухомість (у разі наявності);
- довідка про склад сім’ї та місце реєстрації дитини;
- фото дитини 10*15 – 1 шт. (у повний зріст);
- висновок про стан здоров’я дитини за формою;
- документ про освіту, характеристика з навчального
закладу;
- акт обстеження житлово-побутових умов за місцем
фактичного проживання дитини
Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого комітету
Обухівської міської ради

