
 Форма заяви для видачі Посвідчення батьків багатодітної сім’ї та  дитини з багатодітної 

сім’ї у разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово  окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції чи  населеного пункту, розташованого на 

лінії зіткнення, до міста Кропивницького 
 

Начальнику управління 

молоді та спорту Міської ради         

міста Кропивницького  

 

Колодяжному С.О. 
 

(ПІБ заявника) 

 

  (адреса проживання) 
 

 (контактний телефон) 
 

З А Я В А  
 

Прошу видати Посвідчення батьків багатодітної сім’ї 
 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові матері) 

_______________________________________________________________________________________  

(прізвище, ім’я, по-батькові батька) 

 

та Посвідчення дитини з багатодітної сім’ї 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження дитини) 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження дитини) 

_________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження дитини) 

 

Відповідно до статті 6 Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду 

на обробку персональних даних. 

 

До заяви додаю пакет документів згідно з вимогами:  

1. Копії свідоцтв про народження дітей (у разі народження дитини за межами України - копій свідоцтва про 

народження дитини з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У разі коли 

нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, 

справжність підпису якого засвідчує нотаріус). 

2. Копію свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі. У разі коли нотаріус не володіє 

відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, справжність підпису якого 

засвідчує нотаріус). 

3. Копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про прізвище, ім’я, по батькові, дату його 

видачі та місце реєстрації. 

4. Фотокартки (батьків та дітей, яким виповнилось шість і більше років) розміром 30 х 40 міліметрів                   

(2 фотокартки). 

5. Довідку із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого навчального закладу (для осіб від 18 до          

23 років, які навчаються за денною формою навчання). У разі навчання дитини за межами України - копії 

довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом. У 

разі коли нотаріус не володіє відповідною мовою, переклад документа може бути зроблено перекладачем, 

справжність підпису якого засвідчує нотаріус. 

6. Довідку про реєстрацію місця проживання або перебування особи під час навчання (для осіб від 18 до        

23 років, які навчаються за денною формою навчання). 

7. Копії довідок про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи з відміткою про реєстрацію місця 

проживання. 

       ________________   
(дата)        (підпис) 


