
Перелік документів, які є підставою для перетинання 
державного кордону України чоловіками-громадянами 
України призовного віку, які супроводжують дітей 
та інших осіб 



Деяким категоріям чоловіків-громадян України віком від 18 до 60 
років, які супроводжують дітей та інших осіб зі спеціальним статусом, 
дозволено виїжджати за межі України відповідно до вимог Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року № 57 (зі змінами) 
«Про затвердження Правил перетинання державного кордону грома-
дянами України».

Міністерством оборони України спільно з Державною прикордонною 
службою України та Міністерством соціальної політики України опра-
цьовано нижченаведений перелік документів, які є підставою для 
перетинання ними державного кордону України. 
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Для чоловіків, на утриманні яких перебувають троє 
і більше дітей віком до 18 років

Свідоцтва про народження дітей (трьох і більше)

Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей (трьох і більше)
або

Рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання 
дітей з батьком

або
Рішення суду про розірвання шлюбу та рішення органу опіки та піклу-
вання про визначення місця проживання дітей з батьком

або
Нотаріально посвідчений договір між батьками, яким визначено місце 
проживання дітей з батьком

Посвідчення батьків багатодітної сім’ї (див. додаток 1)

1

2
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Для чоловіків, які самостійно виховують дитину (дітей) 
віком до 18 років 

Свідоцтво про народження дитини (дітей)

Свідоцтво про смерть матері дитини
або

Рішення суду про позбавлення матері батьківських прав
або

Рішення суду про відібрання дитини у матері без позбавлення 
її батьківських прав

або
Рішення суду про визнання матері безвісно відсутньою

або
Рішення суду про оголошення матері померлою

або
Рішення суду про визначення місця проживання дитини 
з батьком

або
Рішення органу опіки та піклування про визначення місця проживання 
дитини з батьком

1

2
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Свідоцтво про народження дитини

Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військо-
вої адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебу-
вання дитини 

Додатково:

Для опікуна або піклувальника: 

Рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміні-
страції, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі утворення) 
ради, сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади про 
встановлення опіки, піклування

або
Рішення суду про встановлення опіки, піклування

Для прийомного батька:

Рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до 
прийомної сім’ї

або
Договір про влаштування дитини на спільне проживання та виховання 
у прийомній сім’ї (див. додаток 6)

Для батька-вихователя:

Рішення районної, районної у м. Києві держадміністрації, виконавчого 
органу міської, районної у місті ради про влаштування дитини до 
дитячого будинку сімейного типу

або
Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу 
(див. додаток 7)

1

2

Для опікуна, піклувальника, прийомного батька чи бать-
ка-вихователя, на утриманні якого перебуває дитина-сирота 
або дитина, позбавлена батьківського піклування, віком до 
18 років

Для усиновлювача

Свідоцтво про народження дитини

Рішення суду про усиновлення 
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Свідоцтво про народження дитини

Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги від-
повідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу особам 
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», в якому зазначено 
категорію «дитина з інвалідністю» (Див. додаток 2)

або
Довідка для отримання державної соціальної допомоги дітям з інва-
лідністю, видана структурним підрозділом з питань соціального захи-
сту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації, вико-
навчим органом міської ради, до території територіальної громади 
якої входить територія міста обласного значення, районної у місті (у 
разі її утворення) ради

або
Індивідуальна програма реабілітації дитини з інвалідністю, видана 
лікарсько-консультативною комісією лікувально-профілактичного 
закладу (див. додаток 4)

або
Медичний висновок про дитину з інвалідністю до 18 років (його корі-
нець) (див. додаток 5)

Рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування (для 
опікуна або піклувальника)

або
Договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї (для прийомного 
батька) (див. додаток 6)

або 
Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу 
(для батька-вихователя) (див. додаток 7)

Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військо-
вої адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебу-
вання дитини (для опікуна, піклувальника, прийомного батька, бать-
ка-вихователя)
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Для батька, опікуна, піклувальника, прийомного батька, 
батька-вихователя, який виховує дитину з інвалідністю 
віком до 18 років

Дитина з інвалідністю може перетинати кордон у супроводі обох батьків
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Для батька (усиновлювача), опікуна, піклувальника, прийом-
ного батька, батька-вихователя, який виховує дитину, хвору 
на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 
вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, он-
кологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий цере-
бральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I 
типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання 
нирок IV ступеня, дитину, яка отримала тяжку травму, по-
требує трансплантації органа, потребує паліативної допомо-
ги, але якій не встановлено інвалідність

Для батька, який виховує дитину з інвалідністю віком до 18 
років, та залишився на території України, у той час, коли його 
дитина з інвалідністю вже перетнула кордон України іншою 
особою з числа членів сім’ї такої дитини 

Свідоцтво про народження дитини

Довідка за формою № 080-3/о (див. додаток 8)
або

Довідка про отримання державної допомоги на дитину, хвору на 
тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 
розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематоло-
гічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні 
розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хроніч-
ні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку 
травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допо-
моги, яким не встановлено інвалідність

Рішення/розпорядження про встановлення опіки або піклування (для 
опікуна або піклувальника)

або
Договір про влаштування дитини до прийомної сім’ї (для прийомного 
батька) (див. додаток 6)

або 
Договір про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу 
(для батька-вихователя) (див. додаток 7)

або
Рішення суду про усиновлення  дитини (для усиновлювача)

1

За наявності документів, зазначених у пунктах 1 та 2 для виїзду дитини 
з інвалідністю  за кордон у супроводі обох батьків

1

2

3

6

...



Для чоловіків, на утриманні яких перебуває повнолітня 
дитина, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

Для чоловіків, які мають інвалідність

Свідоцтво про народження дитини (дітей)

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10)

або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги від-
повідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» (див. додаток 2)

або
Довідка про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають 
права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозді-
лом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. 
Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради

1

2

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10)

або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги від-
повідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» (див. додаток 2)

або
Довідка про отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають 
права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозді-
лом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. 
Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради

1

7

Письмове погодження органу опіки та піклування чи обласної військової 
адміністрації на виїзд із зазначенням держави остаточного перебування 
дитини (для опікуна, піклувальника, прийомного батька, батька-вихователя)

...
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Для чоловіків, зайнятих постійним доглядом за хворою дру-
жиною, дитиною, а також своїми батьками або батьками 
дружини, які за висновком лікарської комісії закладу охоро-
ни здоров’я потребують постійного стороннього догляду

Свідоцтво про шлюб (для чоловіків, які супроводжують дружину)

Документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, 
які супроводжують одного із своїх батьків або батьків дружини) 

Висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхід-
ності постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II 
групи внаслідок психічного розладу (див. додаток 11)

або
Висновок про наявність порушення функцій організму через які неви-
ліковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самооб-
слуговуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофе-
сійній основі за формою № 080-4/о (див. додаток 12)

або
Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого 
віку, внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з 
догляду на непрофесійній основі за формою № 080-2/о (див. додаток 13)

Довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають 
соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької діяль-
ності на непрофесійній основі / фізичним особам, які надають соціаль-
ні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 
професійній основі, яка підтверджує здійснення догляду. Довідка 
видається структурними підрозділами з питань соціального захисту 
населення районних у місті Києві держадміністрацій, виконавчими 
органами сільських, селищних, міських рад

1

2

3

4
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Для чоловіків, які мають дружину із числа осіб з інвалідні-
стю І чи ІІ групи та/або одного із своїх батьків або батьків 
дружини із числа осіб з інвалідністю I чи II групи

Свідоцтво про шлюб (для чоловіків, які супроводжують дружину, 
батьків дружини)

Документ, що підтверджує родинний/сімейний зв’язок (для чоловіків, 
які супроводжують одного із своїх батьків або батьків дружини) 

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10)

або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги від-
повідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» (див. додаток 2)

або
Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають 
права на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозді-
лом з питань соціального захисту населення районної, районної у м. 
Києві держадміністрації, виконавчим органом міської ради (див. дода-
ток 3)

1

2

3
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Для опікунів особи з інвалідністю, визнаної судом 
недієздатною 

Рішення суду про визнання особи недієздатною

Рішення про призначення опікуном 

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10)

або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги від-
повідно до Законів України «Про державну соціальну допомогу 
особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про дер-
жавну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та 
особам з інвалідністю» (див. додаток 2)

або
Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права 
на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з 
питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві 
держадміністрації, виконавчим органом міської ради (див. додаток 3)

1

2

3

Для повнолітнього члена сім’ї особи з інвалідністю, визнаної 
судом недієздатною, опікуна якій не призначено 

10

Рішення суду ро визнання особи недієздатною

Документи, що підтверджують родинні зв'язки особи з супроводжую-
чим

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10) 

або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відпо-
відно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соці-
альну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інва-
лідністю» (див. додаток 2)

1

...

2

3



Для чоловіків, зайнятих постійним доглядом за особою з 
інвалідністю I чи ІІ групи або за особою, яка за висновком 
лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує по-
стійного стороннього догляду, у разі відсутності інших осіб, 
які можуть здійснювати такий догляд

11

Висновок лікарської комісії закладу охорони здоров’я щодо необхідно-
сті постійного стороннього догляду за особою з інвалідністю I чи II 
групи внаслідок психічного розладу (див. додаток 11)

або
Висновок про наявність порушення функцій організму через які невилі-
ковно хворі особи не можуть самостійно пересуватися та самообслуго-
вуватися і потребують соціальної послуги з догляду на непрофесійній 
основі за формою № 080-4/о (див. додаток 12)

або
Висновок про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, 
внаслідок яких вони потребують надання соціальної послуги з догляду 
на непрофесійній основі за формою № 080-2/о (див. додаток 13)

Довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають соці-
альні послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на 
непрофесійній основі, видана структурним підрозділом з питань соці-
ального захисту населення районної у місті Києві держадміністрації, 
виконавчим органом сільської, селищної, міської ради

або
Довідка про отримання компенсації фізичним особам, які надають соці-
альні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 
професійній основі, яка підтверджує здійснення догляду,  видана струк-
турним підрозділом з питань соціального захисту населення районної у 
місті Києві держадміністрації, виконавчим органом сільської, селищної, 
міської ради 

Додатково, для осіб з інвалідністю І та ІІ групи:

Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 
формою № 157-1/о (див. додаток 9)

або
Посвідчення, яке підтверджує відповідний статус

або
Пенсійне посвідчення (див. додаток 10)

1

2

...

або
Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на 
пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з питань 
соціального захисту населення районної, районної у м. Києві держадміні-
страції, виконавчим органом міської ради (див. додаток 3)

...
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або
Посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відпо-
відно до Законів України «Про державну соціальну допомогу особам з 
інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соці-
альну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інва-
лідністю» (див. додаток 2)

або
Довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права 
на пенсію чи соціальну допомогу, видана структурним підрозділом з 
питань соціального захисту населення районної, районної у м. Києві 
держадміністрації, виконавчим органом міської ради (див. додаток 3)

...

Для працівників закладів (будинків-інтернатів для громадян 
похилого віку та осіб з інвалідністю, стаціонарних відділень 
територіальних центрів соціального обслуговування (надан-
ня соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг), 
що здійснюють постійний догляд

Наказ керівника закладу про супроводження підопічних / вихованців 
під час їх переміщення (евакуації) із розрахунку один супроводжую-
чий на 50 осіб

Довідка з місця роботи, яка підтверджує, що супроводжуючий 
працює у відповідному закладі

Додатково, на кожну особу, яку супроводжує чоловік – працівник 
закладу – документи, що підтверджують необхідність постійного 
стороннього догляду.

1

2

Підготовлено за інформацією, наданою Міноборони, Держприкордонслужбою та Мінсоцполітики, за підтримки 
проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» (SURGe), що впроваджується Alinea International Ltd. і фінансуєть-

ся Урядом Канади, відповідно до Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» та Правил 
перетинання державного кордону громадянами України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.01.1995 № 57 (зі змінами)



Зразок посвідчення батьків багатодітної сім’ї (затверджено постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 квітня 2012 р. № 319)

Додаток 1.
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Зразок бланка посвідчення особи, яка одержує державну соціальну допомогу відповідно до 
Законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та 
дітям з інвалідністю" та "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на 
пенсію, та особам з інвалідністю" (затверджено наказом Міністерства соціальної політики 
України 11 січня 2019 року № 35)

Додаток 2.

14



Довідка для отримання пільг інвалідами, які не мають права на пенсію чи соціальну допо-
могу (форма затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21 вересня 
2015 року № 946)

Додаток 3.
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Фрагмент індивідуальної програми реабілітації дитини-інваліда (форма, затверджена нака-
зом Міністерства охорони здоров’я України від 8 жовтня 2007 року № 623)

Додаток 4.
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Форма медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років (форма, затвердже-
на наказом Міністерства охорони здоров’я України від 4 грудня 2001 р.)

Додаток 5.
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Додаток 5.

18



Фрагмент форми договору про влаштування дітей на виховання та спільне проживання у 
прийомні сім’ї (форма, затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 
2002 р. № 565)

Додаток 6.

19



Фрагмент договору про організацію діяльності дитячого будинку сімейного типу (форма, 
затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2002 р. № 564)

Додаток 7.
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Форма первинної облікової документації № 080-3/о «Довідка про захворювання дитини на 
тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне 
(орфанне) захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий цере-
бральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), 
гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку 
травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги» (затверджена 
наказом МОЗ України від 09.03.2021  № 407)

Додаток 8.
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Довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (Форма первинної обліко-
вої документації № 157-1/о, затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України 
від 30 липня 2012 року № 577)

Додаток 9.

22



Зразок бланка пенсійного посвідчення

Лицьовий бік:

Зворотній бік:

Додаток 10.
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Форма висновку лікарської комісії медичного закладу щодо необхідності постійного сто-
роннього догляду за особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу 
(затверджено наказом Міністерства охорони здоров’я України від 31.07.2013 р. № 667)

Додаток 11.

24



Форма висновку про наявність порушення функцій організму через які невиліковно хворі особи 
не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребують соціальної послуги 
з догляду на непрофесійній основі (форма первинної облікової документації № 080-4/о, 
затверджена наказом Міністерства охорони здоров’я України від 09.03.2021 р. № 407)

Додаток 12.
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Форма висновку про наявність когнітивних порушень у громадян похилого віку, внаслідок яких 
вони потребують надання соціальної послуги з догляду на непрофесійній основі (форма пер-
винної облікової документації № 080-2/о, затверджена наказом Міністерства охорони здо-
ров’я України від 09.03.2021 р. № 407)

Додаток 13.

26


