
До уваги багатодітних родин !!!!! 

 

Для отримання посвідчення батьків багатодітної сім’ї та 

посвідчення дитини з багатодітної сім’ї потрібно звернутися до 

Центру надання адміністративних послуг за адресою: вул. М. 

Тимошенка, буд. 16   та надати наступні документи з оригіналами: 

 
заяви одного з батьків про видачу посвідчень; 

копій свідоцтв про народження дітей; 

копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі); 

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про 

прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації; 

копії посвідки на постійне проживання батьків, якщо вони є іноземцями або 

особами без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах; 

довідки про реєстрацію місця проживання особи; 

фотокарток (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів; 

довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального 

закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання); 

довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час 

навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання); 

довідку 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); 

у разі народження дитини за межами України - копії свідоцтва про 

народження дитини з нотаріально засвідченим перекладом на українську мову. 

 

У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої 

території України або району проведення антитерористичної операції 

чи населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої 

адміністративно-територіальної одиниці посвідчення видаються 

структурним підрозділом районної, районної у мм. Києві 

держадміністрації, виконавчим органом міської, районної у місті (у 

разі її утворення) ради одному з батьків за місцем реєстрації після 

подання: 

заяви одного з батьків про видачу посвідчень; 

копій свідоцтв про народження дітей; 



копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі); 

копій сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про 

прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі та місце реєстрації; 

фотокарток (батьків і дітей) розміром 30 х 40 міліметрів; 

довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального 

закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання); 

довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час 

навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною формою 

навчання); 

копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб з відміткою 

територіального підрозділу ДМС про реєстрацію їх місця проживання; 

акт про результати соціального візиту наданий Оболонським центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді т. 419-96-26  

 

 Години прийому:   понеділок, середа – 09.00-18.00,  

                                    вівторок, четвер – 09.00-20.00,  

                                    п’ятниця – 09.00-16.45, субота – 09.00-16.00    

Довідки за телефоном 419-62-94 - відділ у справах сім’ї, молоді 

та спорту Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 

 


