
Форма заяви до послуги А-24-24 для продовження строку дії посвідчень батьків 
багатодітної сім’ї та дитини з багатодітної сім’ї у разі навчання дитини після 18-річного 
віку за денною формою навчання  
 
   

Начальнику управління 
сім”ї, молодіжної політики та 
захисту дітей  
Тернопільської міської ради 
Білінській Х.В. 
___________________________ 
___________________________
(ПІБ заявника) 
__________________________ 
___________________________ 
___________________________ 
___________________________ 

         (місце проживання, контактний  
         телефон, електронна адреса) 

 

З А Я В А 

 
 Прошу продовжити строк дії  посвідчення батьків багатодітної сім’ї  
 
_________________________________________________________________________ (мати) 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
_________________________________________________________________________(батько) 

(прізвище, ім’я, по-батькові) 
 
у зв’язку з навчанням дитини за денною формою після 18-річного віку. 
 
Та посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (з шести років) 
_________________________________________________________________________(дитина) 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
_________________________________________________________________________(дитина) 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
_________________________________________________________________________(дитина) 

(прізвище, ім’я, по-батькові, дата народження) 
 
у зв’язку з навчанням дитини за денною формою після 18-річного віку. 
До заяви додаю пакет документів згідно вимог: 
1. Заява одного з батьків про продовження посвідчень. 
2.Копії свідоцтв про народження дітей (у разі народження дитини за межами України-копії 
свідоцтва про народження дитини із нотаріально засвідченим перекладом на українську 
мову). 
3. Довідка про склад сім’ї (копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб). 
4. Довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного чи вищого навчального закладу або 
копія довідки з навчального закладу з перекладом на українську мову, вірність якого 
засвідчена нотаріусом у разі навчання дитини за межами України (для осіб від 18 до 23 років, 
які навчаються за денною формою навчання).    
5. Наявні посвідчення. 

 
 
 



Зобов’язуюсь повідомити та повернути посвідчення дитини з багатодітної сім’ї в 
управління у разі, якщо згідно з законом, застосованим до дитини, моя дитина набуде прав 
повнолітньої раніше. Крім цього, зобов’язуюсь при досягненні дитиною 14-річного віку 
своєчасно подавати заяву на вклеювання фото у посвідчення.  

 
 
 
____ _____________ 202___                  ________ 

                         (підпис) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

| ____ ________________ 20__                |Реєстраційний номер ________________| 
|      (дата надходження заяви)                 |                                                                      | 
|                                                                   |___________________________________| 
|____________________                           |              (ініціали та прізвище                    | 
|      (підпис)                                               |                   адміністратора)                        | 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 
 


