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Центр надання адміністративних послуг  
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Сторінка 1 з 3 

                                                                                    Міському голові 
                                                                                    Москаленку Володимиру Васильовичу 
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                                             (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків) 
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                                                                   (місце проживання) 
                                                                                    ______________________________________ 
                                                                                                                           (телефон)   
                                                                                   
 

ЗАЯВА 
(необхідне заповнити) 

 
Прошу видати мені _______________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків) 
моєму чоловіку (моїй дружині) _____________________________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 
посвідчення батьків багатодітної сім’ї.  
 

Прошу видати  посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моїм дітям (вказуються 
тільки діти, яким вже виповнилося 6 років): 
1.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
2.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
3.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
4.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
5.______________________________________________________________________________. 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
 
У зв’язку з досягненням 14-річного віку, прошу продовжити термін дії посвідчення 

дитини з багатодітної сім’ї моїй дитині:  
1.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
2.______________________________________________________________________________. 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
 
У зв’язку з досягненням 6-річного віку, прошу видати посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї моїй дитині:  
1.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
2.______________________________________________________________________________. 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
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У зв’язку з навчанням, прошу продовжити термін дії посвідчення батьків 
багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моїм дітям:  
1.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
2.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
3.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
4.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
5.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
У зв’язку з народженням дитини ___________________________________________, 
                                                                  (прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження) 

 прошу продовжити термін дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї. 
 
У зв’язку з втратою/пошкодженням (необхідне підкреслити), прошу видати 

дублікат посвідчення батьків багатодітної сім’ї та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 
моїм дітям:  
1.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
2.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
3.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
4.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
5.______________________________________________________________________________, 

(прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 
 
З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та 

зберігання посвідчень ознайомлені. 
 
При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити. 
 
Я, _______________________________________________________________________, 

(прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків) 
 шляхом підписання цього тексту, відповідно до Закону України «Про захист персональних 
даних», надаю згоду на збір, обробку, зберігання та надання, у випадку необхідності, третім 
особам, безпосередньо задіяним в обробці цих даних, а також в інших випадках, прямо 
передбачених законодавством, що вимагають обробки персональних даних (моїх особистих 
даних та даних членів моєї сім’ї) з метою видачі посвідчень батьків та дітей з багатодітної 
сім’ї. 
 
Документи, що додаються до заяви:  

□ Копії свідоцтв про народження дітей - ____. 

□ Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім'я, по 
батькові, дату його видачі паспорта та місце реєстрації - ____. 
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□ Копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або особами 
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах - ____. 

□ Довідка про склад сім'ї. 

□ Фотокартки (батьків та дітей, старших 6 років) розміром 30 х 40 міліметрів - ___. 

□ Довідка структурного підрозділу районної, районної в мм. Києві та Севастополі 
держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради 
про те, що батькам за місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли 
зареєстроване місце проживання батьків різне). 

□ Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі). 

□ Довідки із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу 
(для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання). 

□ Довідки про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для 
осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання). 

□ У разі навчання дитини за межами України - довідки з навчального закладу з 
перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом 

□ У разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про народження дитини 
з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. 

□ Копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі переміщення 
багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території України або району проведення 
антитерористичної операції чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення). 

□ Оголошення з друкованих засобах масової інформації про втрату посвідчення (у разі 
втрати посвідчення батьків багатодітної сім’ї або дитини з багатодітної сім’ї). 
 
 
"___" ____________ 20__ р.                           _________________________________________ 
                                                                                                                                     (підпис)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заповнюється адміністратором:  
 
 "___" ____________ 20__ р.                                           Реєстраційний номер ___________________                                      
       (дата надходження заяви) 
_______________________                                      ______________________________________ 
                   (підпис)                                                                                  (ініціали та прізвище адміністратора) 
 


