
Сторінка 1 з 2 
 

25-02 (продовження – внутрішньо переміщенні особи)  Начальнику управління у справах сімей та     
дітей виконавчого комітету  
Кременчуцької міської ради 
ЗАВОДЧІКОВІЙ Н.Г. 
___________________________________ 

(П.І.Б.) 

____________________________________ 
     (місце реєстрації) 

____________________________________ 
           (телефон) 

____________________________________ 
                           (серія та номер паспорту) 

 ____________________________________ 
                        (ідентифікаційний код) 

 

ЗАЯВА 
 

Прошу Вас продовжити мені__________________________________________ 
                   (П.І.Б., серія та номер паспорту, ідентифікаційний код, телефон) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
______________________________________________________________________________________________________, 
 

та моїй (моєму) дружині (чоловіку) ___________________________________________  
                   (П.І.Б., серія та номер паспорту, ідентифікаційний код, телефон) 
_______________________________________________________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________________________________________________ 
термін дії посвідчення батьків багатодітної сім’ї.  
 Прошу продовжити термін дії посвідчення дитини з багатодітної сім’ї моїм 
дітям (вказуються тільки діти, яким вже виповнилося 6 років): 
1. _______________________________________________________________________ 

  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

2. _______________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

3. _______________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

4. _______________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

5. _______________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

6. _______________________________________________________________________, 
  (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження) 

які мешкають разом зі мною за адресою (фактична адреса проживання): 
__________________________________________________________________________ 
 В сім’ї виховується ________ (кількість дітей).  

 

З пільгами для батьків та дітей з багатодітних сімей, правилами користування 
та зберігання посвідчень ознайомлені.  

При зміні складу сім’ї зобов’язуюсь повідомити управління у справах сімей та 
дітей виконавчого комітету Кременчуцької міської ради. 



Сторінка 2 з 2 
 

 
Документи додаються:  

□ копія паспорта матері/ батька/ дитини, якій виповнилось 18 років (усі сторінки, де є записи); 

□  копія свідоцтв про народження дітей; 

□  копія свідоцтва про шлюб; 

□  копія свідоцтва про розірвання шлюбу; 

□  копія документів, що підтверджують зміну прізвища батька/матері в разі повторного шлюбу чи інших 
причин, якщо такі зміни відбулися; 

□  довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи; 

□  фотокартки батьків та дітей віком від 6 років розміром 30 х 40 міліметрів у кількості 2 шт.; 

□ довідка з місця навчання; 

□  довідка структурного підрозділу виконавчого органу місцевої ради про те, що за місцем реєстрації батька 
або матері посвідчення не видавалися (у разі реєстрації одного з батьків у іншому населеному пункті). У разі 
неможливості отримання такої довідки, виконавчий комітет Кременчуцької міської ради робить офіційний 
запит до Міністерства соціальної політики України для підтвердження з Єдиного державного реєстру 
пільговиків, що посвідчення батьків з багатодітної родини не видавалося.); 

□  сторінка газети із оголошенням про втрату посвідчення або квитанція щодо розміщення оголошення у 
друкованих засобах масової інформації; 

□  посвідчення батьків багатодітної сім’ї; 

□  посвідчення дітей з багатодітної сім`ї. 
 
____________________                                                                                          _____________________________ 
                 (дата)                                                                                                       (підпис) 
 

 
* Відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» даю згоду на обробку, використання та 
зберігання моїх персональних даних у межах необхідних для надання адміністративної послуги. З правами і 
обов’язками щодо обробки моїх персональних даних ознайомлений. 
 

Ознайомлений:     _________________  ____________________ _____  
(підпис)                (прізвище, ім’я, по батькові)  
 
 

Заповнюється адміністратором: 
 
«____» _______________________ 20_____ 
 
_____________________________________ 

(ініціали та прізвище адміністратора) 
 
_____________________________________________ 

(підпис) 

 

Реєстраційний номер 

     




