
 

Додаток до інформаційної картки 

 

                                                                Міському голові 

                                                                Володимиру МОСКАЛЕНКУ 

                                                                 

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                            (прізвище, ім'я та по батькові) 
                                                                ________________________________________________             

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                                    (місце проживання) 

                                                                ________________________________________________ 

                                                                ________________________________________________      

                                                                ________________________________________________ 
                                                                                                                             (телефон) 

 

ЗАЯВА 
 

Прошу продовжити мені ____________________________________________________, 
                                                                               (прізвище, ім'я, по батькові одного з батьків) 

моєму чоловіку (моїй дружині) _____________________________________________________ 
                                                                                          (прізвище, ім’я, по батькові) 

посвідчення батьків багатодітної сім’ї у зв’язку з народженням дитини ___________________ 

_______________________________________________________________________________. 
                                                  (прізвище, ім’я, по батькові дитини, дата народження)  
 

У зв’язку з навчанням, прошу продовжити термін дії 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) 

 

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. 

З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування та 

зберігання посвідчень ознайомлені. 

При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити. 

 

Документи, що додаються до заяви:  

□ Копії паспортів громадянина України батьків (з пред’явленням оригіналу). 

□ Копії довідок про реєстрацію місця проживання – для  власників ID – картки (з 

пред’явленням оригіналу). 



□ Довідка про склад сім'ї. 

□ Копія свідоцтва про шлюб, у разі перебування батьків у шлюбі (з пред’явленням 

оригіналу). 

□ Копії свідоцтв про народження дітей (з пред’явленням оригіналу) у випадку 

народження ще одної дитини. 

□ Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу та 

довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб 

від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою навчання). 

□ Фотокартки дітей розміром 30 х 40 міліметрів.  

□ Оригінали посвідчень батьків та дітей. 

□ Копія свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального закладу з перекладом 

на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом (у разі народження або навчання 

дитини за межами України). 

 

 

"___" ____________ 20__ р.                               _________________________________________ 
                                                                                                                                     (підпис)   

 

 

 

Заповнюється адміністратором: 

 

"____" ____________ 20__ р.                                    Реєстраційний номер ___________________ 
      (дата надходження заяви) 

________________________                                    ______________________________________ 
                 (підпис)                                                                               (ініціали та прізвище адміністратора) 

 


