ОСОБУ ВВАЖАЮТЬ ДИТИНОЮ
ДО ДОСЯГНЕННЯ 18-РІЧЧЯ.
ДИТИНОЮ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК ВОЄННИХ
ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ КОНФЛІКТІВ, є дитина, а також
особа, що під час проведення антитерористичної операції не
досягла 18-річного віку (повноліття), яка внаслідок воєнних дій
чи збройного конфлікту отримала поранення, контузію, каліцтво,
зазнала фізичного, сексуального, психологічного насильства, була
викрадена або незаконно вивезена за межі України, залучалася
до участі у військових формуваннях або незаконно утримувалася,
у тому числі – у полоні.

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.

Дитина може самостійно звернутися до служби у справах дітей
за умови досягнення нею 14 років.
КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ, ЯКІ НЕОБХІДНО ПОДАТИ
ДЛЯ НАДАННЯ СТАТУСУ:
При собі слід мати оригінали відповідних документів!

НАВІЩО ДИТИНІ СТАТУС?
Закон України «Про охорону дитинства» визначає, що діти,
постраждалі внаслідок воєнних дій чи збройного конфлікту,
отримують відповідний статус за рішенням органу опіки та
піклування. 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.
За міжнародними стандартами таким дітям забезпечуються
такі гарантії: захист дітей у сім’ї; гарантії необхідного догляду і
допомоги; доступність харчування, медичного обслуговування
та освіти; заборона тортур, жорстокого поводження або
невиконання обов’язків щодо до дітей; заборона смертної
кари; збереження культурного середовища дитини; захист у
разі позбавлення волі; надання гуманітарної допомоги і доступ
гуманітарних організацій до дітей під час збройних конфліктів.
КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ ЩОДО НАДАННЯ СТАТУСУ?
Дитина або заявник в інтересах дитини звертається до служби у
справах дітей:

• За місцем взяття на облік внутрішньо переміщеної особи АБО
• За місцем проживання або перебування на території, де
проводилася антитерористична операція (далі – 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.
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1. Заповнена заява про надання дитині статусу.
Заява не має офіційно затвердженої форми та заповнюється
довільно. У ній слід повідомити про обставини та час, за яких
дитині заподіяно шкоду внаслідок збройного конфлікту.
2. Копія свідоцтва про народження дитини або іншого документа,
що посвідчує особу дитини.
Якщо дитина вже має ID-картку, можна надати її копію замість
свідоцтва.
3. Копія документа, що посвідчує особу заявника.
Особа, яка звертається від імені дитини, має надати оригінал та
копію одного з наступних документів: паспорта; закордонного
паспорта; дипломатичного паспорта України; службового
паспорта; посвідчення особи моряка; посвідчення члена екіпажу;
посвідчення особи на повернення в Україну; тимчасового
посвідчення громадянина України; посвідчення водія; посвідчення
особи без громадянства для виїзду за кордон; посвідки на постійне
проживання; посвідки на тимчасове проживання; картки мігранта;
посвідчення біженця; проїзний документ біженця; посвідчення
особи, яка потребує додаткового захисту; проїзний документ
особи, якій надано додатковий захист.
4. Копія документа, що підтверджує повноваження законного
представника дитини або родинні стосунки між дитиною та
заявником.
Наприклад: для батьків дитини достатньо свідоцтва про
народження дитини та паспорта громадянина України; для баби
або діда слід додатково надати копію свідоцтва про народження
матері/батька дитини.
Якщо дитина проживає/перебуває у закладі охорони здоров’я,
освіти або іншому закладі, необхідно надати копію документу,
який підтверджує факт перебування там дитини.

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

5. Копія довідки переселенця дитини АБО документа, який
підтверджує місце проживання/перебування дитини у зоні
АТО.
! Місце проживання дитини в зоні АТО підтверджує довідка
про реєстрацію місця проживання, яка видається органом
реєстрації. Доказами місця проживання також можуть слугувати
наступні документи: витяг з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно, документи про право власності
батьків або дитини на рухоме або нерухоме майно, свідоцтво
про базову загальну середню освіту дитини або атестат про
повну загальну середню освіту, документ про професійнотехнічну освіту, табель успішності, учнівський квиток, медичні
документи, свідоцтво про народження дитини. Якщо дитинасирота або дитина, позбавлена батьківського піклування, не
має свідоцтва про народження та ID-картки, документів, що
підтверджують повноваження її законних представників та
документів, які підтверджують її місце проживання, ці дані
можуть бути встановлені її законним представником або самою
службою у справах дітей шляхом відповідного звернення до
Мінсоцполітики.
! ВАЖЛИВО: Залежно від шкоди, якої зазнала дитина,
мають бути подані відповідні додаткові документи.
ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА
ВНАСЛІДОК ПСИХОЛОГІЧНОГО НАСИЛЬСТВА
(стосується внутрішньо переміщених осіб; дітей, які проживали/
перебували в умовах збройних конфліктів, тимчасової окупації;
дітей, батьки яких загинули внаслідок АТО та інших категорій).

• Висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах,

підготовлений місцевим Центром соціальних служб для сім’ї,
дітей та молоді. Для дитини, на яку поширюється дія Закону
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту» – копія посвідчення з написом «Посвідчення члена
сім’ї загиблого». У разі загибелі батьків дитини або одного з них
– із числа цивільних осіб – копія свідоцтва про смерть та копія
документа, що підтверджує загибель особи в населеному пункті,
на території якого здійснювалася АТО або копія документа,
що підтверджує смерть особи внаслідок поранення, контузії,
каліцтва, отриманих у період здійснення АТО.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ДИТИНИ, ЯКА ПОСТРАЖДАЛА
ВНАСЛІДОК ПОРАНЕННЯ, КОНТУЗІЇ, КАЛІЦТВА У ПЕРІОД
ЗДІЙСНЕННЯ АТО
Подається виписка з медичної картки дитини АБО
консультаційний висновок спеціаліста із зазначенням діагнозу.
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ДІТЯМ, ЯКІ ПОСТРАЖДАЛИ ВНАСЛІДОК ФІЗИЧНОГО,
СЕКСУАЛЬНОГО НАСИЛЬСТВА; БУЛИ ВИКРАДЕНІ АБО
НЕЗАКОННО ВИВЕЗЕНІ ЗА МЕЖІ УКРАЇНИ; ЗАЛУЧАЛИСЯ ДО
УЧАСТІ У ДІЯХ ВОЄНІЗОВАНИХ ЧИ ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ;
НЕЗАКОННО УТРИМУВАЛИСЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ В ПОЛОНІ
Копію заяви про вчинення кримінального правопорушення
щодо дитини АБО про залучення дитини до кримінального
провадження як потерпілої, зареєстровані в установленому
порядку у відповідних правоохоронних органах. Слідчий
зобов’язаний не пізніше 24 годин після подання заяви про
вчинене кримінальне правопорушення внести ці відомості
до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) та
розпочати розслідування. Копію витягу з ЄРДР про відкриття
кримінального провадження за вказаною заявою про вчинення
злочину щодо дитини. ! Відповідний витяг з ЄРДР видається
заявнику (законному представнику дитини) за його вимогою.
Результат досудового розслідування НЕ ВПЛИВАЄ на рішення
про надання статусу. Копію висновку експерта за результатами
судової експертизи (ЗА НАЯВНОСТІ), проведеної під час
досудового розслідування в кримінальному провадженні, яка
встановлює факт отримання дитиною поранення, контузії,
каліцтва, зазнання фізичного, сексуального, психологічного
насильства 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.

СКІЛЬКИ ЧАСУ РОЗГЛЯДАЄТЬСЯ СПРАВА?
Рішення щодо надання статусу приймається органом опіки та
піклування протягом 30 календарних днів з моменту реєстрації
заяви. Надані рекомендації та роз’яснення випливають із
положень Закону України «Про охорону дитинства» та постанови
Уряду «Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка
постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів», від
5 квітня 2017 року № 268.

ГАРЯЧА ЛІНІЯ АГЕНТСТВА ООН
У СПРАВАХ БІЖЕНЦІВ ДЛЯ
ВНУТРІШНЬО ПЕРЕМІЩЕНИХ ОСІБ:

0 800 30 77 11
ПО БЕЗОПЛАТНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ
ЗВЕРТАЙТЕСЯ ЗА ТЕЛЕФОНАМИ ГАРЯЧОЇ ЛІНІЇ
БФ «ПРАВО НА ЗАХИСТ»:

(099) 507 50 90
(068) 507 50 90
(093) 507 50 90

ОТРИМАННЯ
СТАТУСУ ДИТИНИ, ЯКА
ПОСТРАЖДАЛА ВНАСЛІДОК
ВОЄННИХ ДІЙ ТА ЗБРОЙНИХ
КОНФЛІКТІВ

НАШІ ОФІСИ:
м. Бахмут
вул. Миру, 15-А
м. Курахове
просп. Запорізький, 42-Б
м. Маріуполь
просп. Миру, 39
м. Сєвєродонецьк
квартал МЖК «Мрія», 2, офіс 12
м. Слов’янськ
вул. Світлодарська, 4

Ця публікація була розроблена за підтримки Агентства ООН
у справах біженців (UNHCR). Зміст матеріалу є виключно
відповідальністю БФ «Право на захист» та не може
використовуватися, щоб відобразити точку зору Агентства.
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За додатковою інформацією, будь ласка,
звертайтеся: vpl.pravo@r2p.org.ua

АДВОКАЦІЯ, ЗАХИСТ ТА ПРАВОВА ДОПОМОГА ВПО

