
Діти та особи, які під час здійснення антитерористичної 
операції не досягли 18 років.

     З числа ВПО, які проживають у всіх без винятку регіонах України.
  Діти, які проживають/перебувають в населених пунктах Донецької та 
Луганської областей, на території яких проводилася АТО/ООС.
   Діти, які отримали психологічну травму внаслідок загибелі їхніх батьків 
або одного з них - із числа цивільних осіб або учасників АТО/ООС.

         До служби у справах дітей: 
   за місцем проживання/перебування дитини, в тому числі як ВПО;
   за місцем перебування дитини в зоні, де проводилась АТО;
   за місцем виявлення дитини.

   Законний представник дитини: батьки або особи, які їх замінюють, родичі 
дитини  (баба, дід, прабаба, прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або 
сестра), вітчим, мачуха, представник органу опіки та піклування.
   Дитина, яка досягла 14 років.

поранення, контузія, каліцтво; 
фізичне чи сексуальне насильство над дитиною; 
діти були викрадені або незаконно вивезені за межі України; 
залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань; 
незаконно утримувалися, у тому числі в полоні; 
зазнали психологічного насильства.

Разом із заявою надається згода на обробку персональних даних.

Заява подається у довільній формі та повинна містити 
одну або декілька обставин, які мали найбільший 
негативний вплив на дитину: 

ДОДАТКОВІ ВИМОГИ ДО ПАКЕТА ДОКУМЕНТІВ:

Копію свідоцтва про народження дитини або іншого документа, що посвідчує особу дитини;
Копію документа, що посвідчує особу заявника та підтверджує повноваження законного представника 

дитини або родинні стосунки між дитиною та заявником. 

Копію довідки про взяття дитини на облік як внутрішньо переміщеної особи або документа, що підтверджує 
проживання/перебування дитини в населеному пункті, на території якого здійснювалася антитерористична 
операція чи Операція Об’єднаних Сил.

Діти, які зазнали поранення, 
контузії, каліцтва у період 
здійснення АТО/ООС:

Діти, які зазнали фізичного, 
сексуального насильства;  
були викрадені або незаконно 
вивезені за межі України; 
залучалися до участі у діях 
воєнізованих чи збройних 
формувань; незаконно утри-
мувалися, у тому числі в 
полоні додають копії:
 

ВАЖЛИВО: Дитина, яка зазнала фізичного насильства, отримала поранення 
або контузію та не має підтверджень цьому, може отримати статус як така, 
що зазнала психологічного насильства.

НАПРИКЛАД: бабуся може надати копію свідоцтва про народження доньки, яка є матір’ю дитини.

НАПРИКЛАД: витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, або документи про право 
власності батьків або дитини на рухоме чи нерухоме майно, або свідоцтво про базову загальну серед-
ню 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 народ-
ження дитини.

висновок оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений 
Центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердже-
ною Мінсоцполітики; 

копія посвідчення з написом “Посвідчення члена сім’ї загиблого”, якщо 
дитина отримала статус відповідно до Порядку надання статусу особи, на яку 
поширюється чинність Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту”;

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 зазначеному населеному пункті у період здійснення 
АТО, у разі загибелі батьків дитини або одного з них - із числа цивільних осіб.

 Виписки з медичної картки дитини або консультаційного висновку 
спеціаліста із зазначенням діагнозу.

 заяви про вчинення щодо дитини кримінального правопорушення або про 
залучення дитини до провадження як потерпілої, зареєстрованої в установле-
ному порядку у відповідних правоохоронних органах;

витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань про відкриття 
кримінального провадження (незалежно від результатів досудового 
розслідування);

 висновку експерта за результатами судової експертизи (за наявності).

ВАЖЛИВО: МОРАЛЬНІ ТА ПСИХОЛОГІЧНІ СТРАЖДАННЯ (ТРАВМИ) ДИТИНИ 
НЕ ПОТРЕБУЮТЬ ДОВЕДЕННЯ ТА ФІКСУЮТЬСЯ ЗІ СЛІВ БАТЬКІВ.

Діти, які зазнали психоло- 
гічного насильства (діти-ВПО, 
діти, які проживали/перебу- 
вали в умовах збройних конф- 
ліктів та тимчасової окупації, 
діти, чиї батьки загинули або 
отримали поранення, конту- 
зію, каліцтва внаслідок АТО/ 
ООС):

ХТО МАЄ ПРАВО НА СТАТУС?

КУДИ ЗВЕРТАТИСЬ?

ХТО МОЖЕ ЗВЕРТАТИСЬ?

    Для ефективної державної підтримки у вигляді пакета 
соціальних послуг та державних допомог постраждалим дітям.

НАВІЩО ОТРИМУВАТИ СТАТУС?

Програма «Радник з питань ВПО» здійснюється канадською неурядовою організацією Stabilization Support 
Services завдяки фінансовій підтримці Посольства Великої Британії в рамках проекту «Подолання соціальних 
наслідків конфлікту на Донбасі та незаконної анексії Криму за допомогою державних структур в Україні та 

громадянського суспільства».

Отримання статусу дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів

Детальну інформацію можна прочитати в Постанові КМУ №268 від 05 квітня 2017 року 
«Про затвердження Порядку надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів». 


