
Дорожня карта виїзду за кордон  

в умовах воєнного стану дітей з інвалідністю   

 

Алгоритм дій 

 

 

ВАЖЛИВО 

Уряд спростив процедуру перетину кордону для окремих категорій осіб і 

супроводжуючих їх осіб відповідно до Правил перетину державного кордону громадянами 

України затверджених постановою Кабінету Міністрів України №57 від 27.01.1995 (зі 

змінами). 

 

Порядок дій перетину державного кордону України під час введеного воєнного 

стану дітей з інвалідністю 

 

Супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України може здійснюватися: 

- одним із членів їх сімей, опікуном, піклувальником, одним із прийомних батьків, 

батьків-вихователів, який досяг 18-річного віку. 

 

Здійснювати супровід дітей з інвалідністю для виїзду за межі України можна за 

наявності: 

- посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до 

Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 

дітям з інвалідністю”, в якому зазначено категорію “дитина з інвалідністю”; 

- довідки про отримання державної соціальної допомоги дітям з інвалідністю, 

виданої структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районної, 

районної у м. Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради, до території 

територіальної громади якої входить територія міста обласного значення, районної у місті 

(у разі її утворення) ради, або індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю, 

виданої лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного закладу, або 

медичного висновку про дитину з інвалідністю до 18 років. 

 

 

 

ВАЖЛИВО! 

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів після перетину державного кордону 

організованими групами осіб з інвалідністю повідомляє про це МЗС із зазначенням держави 

подальшого перебування осіб з інвалідністю. 

Після прибуття осіб з інвалідністю на місце тимчасового перебування за межами 

України, супроводжуючі особи зобов’язані протягом одного робочого дня звернутися до 

консульської установи України в країні перебування (далі —консульська установа) 

для взяття осіб з інвалідністю на консульський облік.  
Консульська установа протягом одного робочого дня зобов’язана через МЗС 

поінформувати Мінсоцполітики та Нацсоцслужбу про взяття осіб з інвалідністю на 

консульський облік. 

 

  

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ 

Слід враховувати, що ситуація може змінюватися в залежності від навантаження на 

пунктах перетину кордону або стану військової ситуації в Україні. 
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