
                                                                        Директору департаменту 

                                                                       соціального захисту населення 

Сумської міської ради 

Масік Т.О. 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________ 

______________________________ 
                                                                                      (П.І.Б., адреса, тел.)  

 

Заява 
 

          Прошу видати мені посвідчення багатодітної сім’ї, члени сім’ї: 

 

Чоловік: (П.І.Б.)_______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Дружина: (П.І.Б.)______________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

Діти, починаючи зі старшої дитини: (П.І.Б., число ,місяць, рік народження)  

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

___________                                                                            ____________ 
       (дата)                                                                                                          (підпис) 

 

Даю згоду на внесення і використання персональних даних у базу 

даних багатодітних сімей. 

____________                                                                             ___________ 
       (дата)                                                                                                          (підпис) 

 



Багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка) 

перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і 

більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати), 

який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує. 

До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за 

денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та 

вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не 

довше ніж до досягнення ними 23 років. 
 

Перелік документів, які необхідні для видачі посвідчення батьків 

багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї: 
 

-заява одного з батьків про видачу посвідчень; 

-копії свідоцтв про народження дітей; 

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

-копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про 

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

-копія 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, віком від 6-ти років) розміром  

30 х 40 міліметрів; 

-довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого 

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

формою навчання); 

-довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час 

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

навчання); 

-довідку 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 довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб. 
 


