Статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів
В межах реалізації правопросвітницької кампанії «Я МАЮ ПРАВО!» та
кампанії «Відповідальне батьківство», фахівціКомпаніївського бюро правової допомоги
надають роз’яснення: як отримати статус дитини, яка постраждала внаслідок
воєнних дій та збройних конфліктів.
Статус, дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів
(далі – Статус) надається відповідно до 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
Хто має право на отримання Статусу?
Право на отримання статусу має дитина, а також особа, яка під час здійснення
антитерористичної операції і заходів із забезпечення національної безпеки і оборони,
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях не досягла 18 років (повноліття), які внаслідок воєнних дій та збройних
конфліктів:
1) отрималипоранення, контузію, каліцтво;
2) зазналифізичного, сексуального насильства;
3) буливикраденіабо незаконно вивезені за межі України;
4) залучалися до участі у діяхвоєнізованихчизбройнихформувань;
5) незаконно утримувалися, у тому числі в полоні;
6) зазналипсихологічногонасильства.
Кудизвертатись з приводу надання статусу?



Для дитини, яка маєдовідкупереселенця – в службу у справах дітей за місцемвзяття
на облік ВПО;
Для дитини, яка не є переселенцем, але проживає на території, де проводилась
антитерористичнаопераціяі заходи із забезпечення національноїбезпеки і оборони,
відсічі і стримуваннязбройноїагресіїРосійськоїФедерації у Донецькій та Луганській
областях, або за місцемвиявленнятакоїдитинимісцевими органами виконавчоївлади
та/або органами місцевогосамоврядування.

Увага!Заявникподаєдокументи до служби у справах дітей, яка безпосередньоведе справу,
проте рішення приймає орган опіки та піклуваннявиконавчого органу відповідноїмісцевої
ради.
Якщо дитиназалишилася без батьківськогопіклування, а догляд за нею
тимчасовоздійснюється родичами абоіншими особами (сусідами, знайомими), –
документи для прийняття рішення щодо такоїдитиниготуються службою у справах
дітей за місцемвиявленнядитини.

Хтоможезвернутись від іменідитини?



Законний представник: батьки, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікун,
піклувальник та інші особи в передбачених законом випадках;
У разіпереміщеннядитини без законнихпредставників: родичі (баба, дід, прабаба,
прадід, тітка, дядько, повнолітні брат або сестра), вітчим, мачуха, представник
органу опіки та піклування.

Чиможедитиназвернутисьсамостійно до служби у справах дітей?
Так, за умовидосягнення 14 років
Які документинеобхідно подати:
 Заповненузаяву про наданнядитині статусу
!
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 Копіюдовідкипереселенцядитини
АБО
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!Місцепроживаннявнутрішньопереміщеної особи підтверджуєдовідкапереселенця.
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У разінеобхідності отримання консультацій з правових питаньзвертайтеся
до Кропивницькогомісцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатноїправової допомоги –
0-800-213-103 (цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

