
 

 
  

М І Н І С Т Е Р С Т В О 

СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ 

(Мінсоцполітики) 
вул. Еспланадна, 8/10, м. Київ, 01601, тел.: (044) 226-24-45,  факс: (044) 289-00-98 E-mail: info@mlsp.gov.ua,  

Код ЄДРПОУ 37567866, реєстраційний рахунок 3521301578737  в ДКСУ м. Києва, МФО 820172 

 
____________________ № ___________________ 
 
На №                           _ від                  __________ 

 

  
   Щодо соціального захисту дітей, які  

   постраждали внаслідок воєнних дій 
   та збройних конфліктів 
 

Відповідно до частини шостої статті 30¹ Закону України                                             
„Про охорону дитинства” Урядом було прийнято постанову Кабінету Міністрів 

України від 05.04.2017 № 268 „Про затвердження Порядку надання статусу 
дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів”                          

(далі – Порядок). 
Постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2018 № 301                                 

„Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 вересня                         
2008 р. № 866 і від 05 квітня 2017 р. № 268” вдосконалено Порядок та 

забезпечено нормативне врегулювання питань, пов՚язаних із розширенням  
переліку окремих категорій дітей, які можуть мати право на отримання такого 
статусу, а також суттєво змінено визначення терміну „психологічне насильство”. 

Так, Порядком доповнено перелік дітей, які постраждали внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, категорією дітей, які виявлені місцевими 

органами виконавчої влади та / або органами місцевого самоврядування і не 
зареєстровані як внутрішньо переміщені особи або які не проживають у 

населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення. 
До цієї категорії належать діти, батьки яких або один із них загинули 

(зникли безвісти), потрапили у полон, померли внаслідок поранення, контузії або 
каліцтва, отриманих у населеному пункті, віднесеному до переліку населених 

пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 грудня 

2015 р. № 1275-р, і в яких органи державної влади виконують свої повноваження 
у повному обсязі. 

Також Порядком передбачено право на отримання статусу дитини, яка 
постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, особою, яка в період 
здійснення антитерористичної операції не досягла 18 років (повноліття). 

 

Обласні, Київська міська 
державні адміністрації 
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Крім цього, Порядком суттєво змінено перелік документів, що 
підтверджують рівень травмування дитини, зокрема:  

‒ якщо дитина отримала поранення, контузію, каліцтво надається виписка 
з медичної картки дитини або консультаційного висновку спеціаліста, видані 

після медичного обстеження та лікування дитини в закладах охорони здоров’я та 
науково-дослідних установах, визначених МОЗ, із зазначенням діагнозу згідно з 

Міжнародною класифікацією хвороб та споріднених проблем здоров’я                                 
10-го перегляду, отриманих у період здійснення антитерористичної операції; 

‒ якщо дитина зазнала психологічного насильства надається висновок 
оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах, підготовлений центром 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики.  

У Порядку передбачається можливість залучення центрами соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді до оцінювання потреб дитини психолога / 

практичного психолога, психотерапевта, психіатра, який працює в іншому 
закладі, установі, організації.  

Також передбачається надання повноважень органам опіки та піклування 

в прийнятті рішень про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок 
воєнних дій та збройних конфліктів, або відмову в наданні такого статусу за 

результатами розгляду комісією з питань захисту прав дитини документів, 
поданих заявником. 

З метою дотримання прав дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та 
збройних конфліктів, реалізації положень Порядку просимо доручити районним 

державним адміністраціям і рекомендувати органам місцевого самоврядування 
у співпраці зі всіма суб՚єктами соціальної роботи у відповідному регіоні 

здійснити наступні заходи: 
1) забезпечити виявлення сімей з дітьми, які можуть бути постраждалими 

внаслідок воєнних дій та збройного конфлікту; 
2) забезпечити проведення центрами соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді разом зі службами у справах дітей оцінки потреб внутрішньо 

переміщених дітей, дітей, які проживають в населених пунктах, що розташовані 
на лінії зіткнення, дітей, які зазнали психологічного насильства,  а також інших 

категорій дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів,  
з метою виявлення їхніх потреб у послугах (освітніх, медичних, соціальних, 

реабілітаційних тощо);  
3) у разі виявлення підстав для встановлення статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, забезпечити надання 
роз’яснень батькам або законним представникам дитини щодо реалізації її права 

на встановлення відповідного статусу та сприяти його оформленню згідно                           
з Порядком; 

4) інформувати відповідні підрозділи Національної поліції про виявлених 
дітей, які у період здійснення антитерористичної операції зазнали фізичного, 

сексуального насильства, були викрадені або незаконно вивезені за межі 
України, залучалися до участі у діях воєнізованих чи збройних формувань, 
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незаконно утримувалися, у тому числі в полоні, з метою вжиття заходів щодо 
відкриття кримінального провадження;  

5) забезпечити надання дітям, яким встановлено відповідний  статус дитини,  
за згодою їхніх батьків / законних представників комплексу соціальних послуг                        

з урахування визначених за результатами оцінки потреб дитини, в тому числі 
забезпечити їх оздоровленням або відпочинком, або санаторно-курортним 

лікуванням, реабілітаційними послугами та психологічною допомогою тощо. 
Звертаємо увагу, що питання обліку дітей зазначеної категорії відноситься 

до компетенції служби у справах дітей і визначено положеннями Порядку.  
За результатами проведеної роботи просимо до 30 числа кожного місяця 

надавати Мінсоцполітики інформацію (за наростаючим підсумком) щодо: 
- кількості дітей, відносно яких центрами соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді разом із службами у справах дітей здійснено оцінку їхніх потреб; 
- кількості відкритих кримінальних проваджень про вчинення злочину 

щодо дитини в зоні воєнних дій та збройних конфліктів (за обставин, 
передбачених у підпунктах 2 ‒ 5 пункту 3 Порядку); 

- кількості дітей, які мають підстави для встановлення статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, відповідно до 
Порядку і звернулися за його отриманням до органу опіки та піклування; 

-  кількості дітей, яким встановлено статус дитини, яка постраждала 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, за рішенням органу опіки та 

піклування (за категоріями, згідно з пунктом 3 Порядку);  
- кількості дітей, яким відмовлено у встановленні статусу дитини, яка 

постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, за рішенням органу 
опіки та піклування; 

- кількості дітей, які за згодою їхніх батьків / законних представників  
охоплені різними видами соціальних послуг для задоволення виявлених потреб 

дитини після отримання відповідного статусу. 
Інформацію просимо направляти на адресу Департаменту захисту прав 

дітей та усиновлення Мінсоцполітики за вказаною формою, попередньо                             

за електронною адресою: depdeti@ukr.net. 
 

Додаток: на 1 арк. 
 

 
Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції                                                                           О. Чуркіна 
 

 
 

 
 

 
 
Крюковська, 289 52 67 
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