
Визначення  

соціальних статусів дітей і сімей 

 відповідно до чинного законодавства України 
Соціальний 

статус 

Визначення Перелік документів 

1. Соціальний статус дітей 

Дитина-

сирота 

дитина, в якої померли чи 

загинули батьки 
 Єдиний квиток (копія) 

 Рішення про встановлення 

опікунства/піклування над дитиною 

(копія) 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 

 Свідоцтво про смерть батьків або одного 

з них (копія) 

 Довідка з Управління праці та соціального 

захисту про отримання соціальної 

допомоги та її розмір (щорічно) 

 Документи про наявність та закріплення 

житлової площі за дитиною або 

документи про успадкування житлової 

площі та майна (або про відсутність). 

 Довідка про прописку дитини на житловій 

площі (у разі, якщо житло не закріплене; 

щорічно). 

 Опис належного дитині майна, відомості 

про осіб, які відповідають за його 

збереження. 

 Довідка за місцем реєстрації дитини про 

наявність та закріплення за нею землі (або 

про відсутність). 

 Довідка про стан здоров’я за результатами 

медичного огляду (копія; щорічно). 

 Посвідчення одинокої матері або інший 

документ, що підтверджує статус 

одинокої матері (копія; за потребою). 

 Інформація про літнє оздоровлення 

дитини в поточному році (де, в якому 

закладі, за чий кошт) 

А також, для дітей, позбавлених 

батьківського піклування: 

 Довідка про хворобу, розшук батьків, 

вирок або рішення суду (копія) та інші 

документи, що підтверджують 

відсутність батьків або неможливість 

виховання ними своїх дітей. 

 Рішення суду (копія) про позбавлення 

батьківських прав, про визнання їх 

недієздатними чи обмежено дієздатними, 

про оголошення їх безвісно відсутніми чи 

померлими.  

Дитина, 

позбавлена 

батьківського 

піклування 

дитина, яка залишилася без 

піклування батьків у зв’язку з 

позбавленням їх батьківських 

прав, відібранням у батьків без 

позбавлення батьківських прав, 

визнанням батьків безвісно 

відсутніми або недієздатними, 

оголошенням їх померлими, 

відбуванням покарання в місцях 

позбавлення волі та перебуванням 

їх під вартою на час слідства, 

розшуком їх органами внутрішніх 

справ, пов’язаним з ухиленням від 

сплати аліментів та відсутністю 

відомостей про їх 

місцезнаходження, тривалою 

хворобою батьків, яка 

перешкоджає їм виконувати свої 

батьківські обов’язки, а також 

підкинута дитина, дитина, батьки 

якої невідомі, дитина, від якої 

відмовились батьки, та 

безпритульні діти. 

Прийомна сім’я, яка добровільно взяла із  Рішення про створення прийомної сім’ї 



сім’я (ПС) закладів для дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, від 1 до 4 дітей на 

виховання і спільне проживання  

та передачу дитини (дітей) в сім’ю 

(копія) 

 Документи, що підтверджують статус 

дитини (див. згідно переліку документів 

дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування) 

 Інформація про всіх дітей, які 

виховуються у прийомній сім’ї (вік, 

місце навчання 

Дитячий 

будинок 

сімейного 

типу (ДБСТ) 

окрема сім’я, яка створюється за 

бажанням подружжя або окремої 

особи, яка не перебуває у шлюбі, 

які беруть на виховання та спільне  

проживання не менш як 5 дітей-

сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування 

 Рішення про створення ДБСТ та 

передачу дитини (дітей) в сім’ю (копія) 

 Документи, що підтверджують статус 

дитини (див. згідно переліку документів 

дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування) 

 Інформація про всіх дітей, які 

виховуються у ДБСТ (вік, місце 

навчання 

Дитина, 

батьки якої 

загинули при 

виконанні 

службових 

обов’язків 

діти працівників МВС, 

військовослужбовців і т.д., батьки 

яких загинули при виконанні 

службових обов’язків 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія)  

 Свідоцтво про смерть батька/матері 

(копія) 

 Документи, що підтверджують статус 

службовця та факт загибелі при 

виконанні службових обов’язків (копія) 

Дитина-

інвалід 

дитина зі стійким розладом 

функцій організму, спричиненим 

захворюванням, травмою або 

вродженими вадами розумового 

чи фізичного розвитку, що 

зумовлюють обмеження її 

нормальної життєдіяльності та 

необхідність додаткової соціальної 

допомоги і захисту 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 

 Пенсійне посвідчення (копія), включно із 

сторінкою, де вказаний термін дійсності 

посвідчення 

 Медична довідка, що підтверджує 

діагноз 

 Інформація про літнє оздоровлення 

дитини в поточному році (де, в якому 

закладі, за чий кошт) 

Дитина з 

обмеженими 

можливостями 

дитина, що має тимчасовий розлад 

функцій організму, спричинений 

захворюванням, травмою або 

вродженими вадами розумового 

розвитку, що зумовлюють 

обмеження її нормальної 

життєдіяльності та необхідність 

додаткової соціальної допомоги і 

захисту, але без встановлення 

інвалідності 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 

 Висновок МСЕК із зазначенням діагнозу/ 

причини обмеженості можливостей – 

фізичної чи розумової, та 

рекомендаціями щодо форми навчання 

дитини (копія) 

 

Дитина, яка 

постраждала 

від наслідків 

аварії на 

ЧАЕС 

дитина, яка визнана постраждалою 

від наслідків аварії на ЧАЕС та 

має відповідне посвідчення 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 

 Посвідчення дитини, яка постраждала від 

наслідків аварії на ЧАЕС (копія) 

 Інформація про літнє оздоровлення 

дитини в поточному році (де, в якому 

закладі, за чий кошт) 

Багатодітна сім’я, в якій подружжя (чоловік та  Свідоцтво про народження всіх дітей, 



сім’я  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 (Абзац 

одинадцятий статті 1 Закону 

України «Про охорону дитинства» 

в редакції Закону № 3525-VI від 

16.06.2011р. Друге речення абзацу 

одинадцятого статті 1 набирає 

чинності з 1 січня 2012 р.). 

віком до 18 років (копії). При умові 

навчання дітей у загальноосвітніх, 

професійно-технічних та вищих 

навчальних закладах – віком до 23 років 

(з 01.01.2012 р.) 

 Посвідчення батьків багатодітної сім’ї 

(копія) 

 Посвідчення дітей з багатодітної сім’ї 

(копія) – для учнів навчального закладу 

 Інформація про кожну дитину: місце 

навчання, роботи (вказати № 

навчального закладу, клас, № ДНЗ, рік 

народження тих, хто не підлягає 

навчанню) 

Неповна сім’я  сім’я, що складається з матері або батька і дитини або дітей. 

Сім’ї, де дітей виховують 

одинокі матері. Одинока мати – 

жінка, яка не перебуває у шлюбі і 

у свідоцтві про народження 

дитини якої відсутній запис про 

батька дитини або запис про 

батька зроблено в установленому 

порядку за вказівкою матері; 

вдова; інша жінка, яка виховує і 

утримує дитину сама (пункт 9 

постанови Пленуму Верховного 

Суду України «Про практику 

розгляду судами трудових спорів» 

від 06.11.92 р. № 9) 

 Свідоцтво про народження дитини 

(копія) 

 Посвідчення одинокої матері (копія) або 

Довідка (копія) з РАЦСу або Витяг з 

реєстру РАЦСу (копія) про те, що запис 

про батька зроблено в установленому 

порядку за вказівкою матері 

 Довідка про отримання державної 

допомоги із зазначенням терміну 

здійснення виплат (щорічно) 

сім’ї, де помер чи загинув один з 

батьків (дитина або діти з таких 

сімей мають статус напівсиріт) 

Свідоцтво про народження дитини (копія) 

Свідоцтво про смерть батька/матері (копія) 

сім’ї, де батьки офіційно 

розлучені;  

Відмітка в соціальному паспорті класу 

робиться зі слів батька/матері із 

зазначенням причини неповного складу 

сім’ї, а саме: «батьки розлучені», «батьки 

не проживають разом» 

сім’ї, де батьки офіційно не 

розлучені, але не проживають 

разом 

Малозабезпе-

чена сім’я 

сім’я, яка з поважних або 

незалежних від неї причин має 

середньомісячний сукупний доход 

нижчий від прожиткового 

мінімуму для сім’ї та є 

отримувачем державної 

соціальної допомоги згідно 

Закону України « Про державну 

 Довідка про отримання державної 

соціальної допомоги згідно Закону 

України «Про державну соціальну 

допомогу малозабезпеченим сім’ям» із 

зазначенням терміну отримання 

допомоги 



соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям» від 

01.06.2000 р. № 1768-III 

Сім’ї 

трудових 

мігрантів 

(дистанційні 

сім’ї) 

сім’ї, де обоє батьків (у випадку 

неповної сім’ї – батько чи мати) 

виїхали за межі України для 

працевлаштування і відсутні 

більше 6-ти місяців. 

 Рішення про встановлення 

опіки/піклування над дитиною (копія; 

при наявності документа) 

 Доручення на виховання дитини, 

завірене нотаріусом у встановленому 

законодавством України порядку (копія; 

при наявності документа) 

 Дані про батьків (ПІБ батьків, де 

перебувають, з якого часу) 

 Дані про особу, яка опікується дитиною 

Сім’ї, які 

опинилися у 

складних 

життєвих 

обставинах
1
. 

До них належать: 

- сім’ї з дітьми, які 

опинилися у складних життєвих 

обставинах і не в змозі подолати 

їх самостійно, у зв’язку з 

інвалідністю батьків або дітей, 

вимушеною міграцією, 

наркотичною або алкогольною 

залежністю одного з членів сім’ї, 

його перебуванням у місцях 

позбавлення волі, ВІЛ-інфекцією, 

насильством у сім’ї, 

безпритульністю, сирітством, 

зневажливим ставленням і 

негативними стосунками в сім’ї, 

безробіттям одного з членів сім’ї, 

якщо він зареєстрований в 

державній службі зайнятості як 

такий, що потребує 

працевлаштування; 

- сім’ї, у яких існує ризик 

передачі дитини до закладів для 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування; 

- неповнолітні одинокі 

матері (батьки), яким потрібна 

підтримка; 

- сім’ї, члени яких 

перебували чи перебувають на 

державному утриманні.  

 Пенсійне посвідчення батьків-інвалідів 

чи дитини з інвалідністю (копія), 

включно із сторінкою, де вказаний 

термін дійсності посвідчення 

 Рішення суду чи довідка про 

перебування одного з членів сім’ї у 

місцях позбавлення волі (копія) 

 Довідка з державної служби зайнятості 

 Довідка про отримання державної 

соціальної допомоги  

 Інші наявні документи, що можуть 

підтвердити соціальний статус сім’ї 

 

Примітка. Відомості по цій категорії 

сімей зазначаються відповідно до 

інформації, наданої батьками та за їх 

згодою, із дотриманням положень 

Етичного кодексу психолога. 

 

                                                
 


