
Дитинство – найважливіший період у становленні особистості. Саме тоді людина 

потребує найбільшої уваги та захисту. Відставлення до дітей, розуміння їхніх проблем, 

інтересів та потреб, стану охорони дитинства залежить доля кожної людини і розвиток 

суспільства загалом. 
 

Охорона дитинства –система державних та 

громадських заходів, спрямованих на забезпечення 

повноцінного життя, всебічного виховання і 

розвитку дитини та захисту її прав. 

 

З метою реалізації Закону України «Про охорону 

дитинства» в кожному навчальному закладі 

повинні постійно проводитись дослідження щодо 

виявлення дітей соціально незахищених категорій, а саме: 

 

 



Держава надає родинам, де виховуються такі діти, 

грошову та іншу допомогу. Але цим дітям, родинам, які 

їх виховують, потрібна ще й педагогічна та соціально-

психологічна допомога, яка надається освітніми 

закладами. 

 

Необхідний пакет документів 

для постановки на облік 

дітей пільгового контингенту: 
 

1) діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування: ксерокопії Єдиного квитка, 

свідоцтв про смерть батьків, рішення виконавчого комітету районної або міської ради про встановлення 

статусу та призначення опіки/піклування, про закріплення житла та/або майна, рішення судів з різних 

питань (наприклад, про позбавлення батьківських прав), довідки про наявність житла, майна, довідок з 

місця проживання (щорічно); 

2) діти-напівсироти: ксерокопія свідоцтва про смерть одного з батьків; 

3) діти, реєстрація яких проведена згідно зі ст. 135 Сімейного Кодексу України 

(батько записаний зі слів матері): ксерокопія довідки з відділу реєстрації актів громадянського 

стану про те, що реєстрація дитини проведена згідно зі ст. 135 Сімейного Кодексу України; 

4) діти, постраждалі внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС: ксерокопія посвідчення, що 

підтверджує статус дитини, постраждалої внаслідок аварії на ЧАЕС; 

5) діти з інвалідністю: ксерокопія посвідчення, що підтверджує статус дитини з інвалідністю (з 

поновленим терміном) або медичного висновку про встановлення статусу «дитини з інвалідністю»; 

6) діти з багатодітних родин: ксерокопія посвідчення дитини з багатодітної родини (з поновленим 

терміном); 

7) діти з малозабезпечених родин: ксерокопія довідки з районного управління праці та соціального 

захисту населення про те, що родина отримує допомогу як малозабезпечена; 

 8) діти учасників операцій об’єднаних сил: ксерокопія посвідчення батьків як учасника 

бойових дій, копія довідки батьків про безпосередню участь особи в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення і захист незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України та 

надання особі статусу учасника бойових дій (видається військовою частиною). 

9) діти, батьки яких загинули під час виконання службових обов’язків: ксерокопія 

документа, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії (це посвідчення так і називається 

"Посвідчення члена сім'ї військовослужбовця, який загинув (помер) чи пропав безвісті під час 

проходження військової служби"). 

10) Діти, батьки яких були шахтарями і загинули: ксерокопія Посвідчення дитини  загиблого 

шахтаря - видається  матері  (іншому  дорослому   члену   сім'ї   загиблого, опікунові).   

11) Діти з сімей внутришньопереміщених осіб (ВПО): ксерокопія довідки про взяття на облік 

особи внутришньо переміщеної особи. 

12) Сім’я трудових мігрантів (тимчасово мешкають з родичами): нотаріально завірена 

заява (рішення) про передачу дитини на виховання.  


