
Начальнику управління соціального 

захисту населення Лисичанської міської 

військово-цивільної 

адміністрації Сєвєродонецького району 

Луганської області 

Олені БЄЛАН 

____________________________________ 
(ПІБ заявника) 

 
(адреса реєстрації/та проживання) 

____________________________________ 

____________________________________ 
 (№ телефону) 

 

заява 

 

Прошу видати ( подовжити строк дії) 
                        (потрібне підкреслити) 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ ї 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ї  у зв’язку з його втратою 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ї  у зв’язку із реєстрацією повторного 

шлюбу та проживання із дітьми від попереднього шлюбу 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ ї та дитини з багатодітної сім’ї у зв’язку 

із навчанням особи від 18 до 23 років за денною формою 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ ї у зв’язку із народженням дитини 

(дітей) 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ ї та посвідчення дитини з багатодітної 

сім’ї у зв’язку із досягненням дитиною 6 - ти років 

 посвідчення батьків багатодітної сім’ ї та посвідчення дитини з багатодітної 

сім’ї у зв’язку із досягненням дитиною 14 - ти років 

наступним особам: 

 

П.І.Б. матері/батька____________________________________________________ 

Місце народження_____________________________________________________ 

дата народження_______________ серія та номер паспорта__________________ 

унікальний номер запису особи (за наявністю) в ЄДДР______________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися) _________________________ 

 

П.І.Б. матері/батька____________________________________________________ 

Місце народження_____________________________________________________ 

дата народження_______________ серія та номер паспорта__________________ 

унікальний номер запису особи (за наявністю) в ЄДДР______________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися) _________________________  

 

П.І.Б. дитини _________________________________________________________ 

Місце народження_____________________________________________________ 

дата народження_______________ серія та номер паспорта__________________ 

унікальний номер запису особи (за наявністю) в ЄДДР______________________ 



реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися) _________________________  

 

П.І.Б. дитини _________________________________________________________ 

Місце народження_____________________________________________________ 

дата народження_______________ серія та номер паспорта__________________ 

унікальний номер запису особи (за наявністю) в ЄДДР______________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися) _________________________  

 

П.І.Б. дитини _________________________________________________________ 

Місце народження_____________________________________________________ 

дата народження_______________ серія та номер паспорта__________________ 

унікальний номер запису особи (за наявністю) в ЄДДР______________________ 

реєстраційний номер облікової картки платника податків (крім фізичних осіб, які 

через свої релігійні переконання відмовилися) _________________________  

 

До заяви додаються документи:  

 
Назва документа 

Кількість, 

шт. 

 Копії свідоцтв про народження дітей  

 Копія свідоцтва про шлюб  

 Копії сторінок паспорта громадянина України кожного з батьків із 

даними про прізвище, ім’я, по батькові (за наявністю), дату видачі 

паспорта 

 

 Копії посвідок на постійне проживання кожного з батьків  

 Довідка із закладу освіти  

 Копія рішення суду із зазначенням місця проживання дитини з 

одним із батьків після розірвання шлюбу 

 

 Копія рішення суду про позбавлення батька чи матері батьківських 

прав, визнання батька чи матері недієздатним (недієздатною), 

безвісти відсутнім (відсутньою) 

 

 Копія свідоцтва про смерть батька чи матері  

 Копія свідоцтва про народження дитини у разі внесення змін у 

зв’язку з усиновленням 

 

 Довідка про підтвердження зарахування до закладу освіти або про 

переведення на наступний курс навчання в межах відповідної 

програми підготовки 

 

 Довідка про склад сім’ї (місце перебування та місце проживання 

батьків та дітей багатодітної сім’ї) 

 

 Фотокартки (кольорові або чорно-білі) розміром 30х40 міліметрів  

 Інформація щодо розміщення оголошення у друкованих засобах 

масової інформації у разі втрати посвідчення батьків багатодітної 

сім’ї  

 

 

Даю згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України 

«Про захист персональних даних» 

 

_________________      ___________________ 
                (дата)                                (підпис заявника) 


