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Шановний Віталію Олександровичу!
В умовах запровадженого на території України воєнного стану через
повномасштабне вторгнення Російської Федерації (далі – РФ) мною як
Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини продовжується
здійснюватись парламентський контроль за додержанням прав і свобод
людини і громадянина, зокрема дітей.
З 24 лютого 2022 року Секретаріат Уповноваженого Верховної Ради
України з прав людини (далі – Секретаріат Уповноваженого) майже кожного
дня отримує інформацію щодо загибелі та поранення українських дітей.
Станом на 10.11.2022 внаслідок війни загинули 430 дітей, 828 отримали
поранення.
Водночас засоби масової інформації періодично повідомляють про
незаконну депортацію сотень тисяч українських дітей в Росію. Інтернетсторінки російських високопосадовців також стають джерелом відомостей
про факти переміщення українських дітей-сиріт, дітей позбавлених
батьківського піклування, до РФ та влаштування їх в російські сімʼї.
Секретаріат Уповноваженого реагує на всі звернення громадян з питань
розшуку, повернення депортованих дітей та скеровує відповідну інформацію
до правоохоронних органів та установ, в тому числі до Офісу Генерального
прокурора для перевірки та вжиття заходів реагування.
Слід відмітити, що з початку повномасштабного вторгнення РФ
на територію України мільйони сімей з дітьми були вимушені виїхати за
межі країни, рятуючи своє життя. Такі сімʼї зіштовхуються з низкою
проблемних питань, тому вони потребують допомоги.

Найбільш поширені питання, з якими звертаються про допомогу – це
перетин державного кордону, отримання та продовження документів,
що посвідчують особу, спілкування дитини з тим із батьків, хто перебуває
в Україні, повернення дитини тощо.
Для надання допомоги сім’ям з дітьми за принципом «єдиного вікна»
на базі Секретаріату Уповноваженого було створено Консультаційний центр,
куди кожен може звернутись особисто (м. Київ, вул. Інститутська, 21/8) або
за телефоном 0800-50-17-20 (безкоштовно в межах України), 044-299-74-08
(для дзвінків із-за кордону).
Так, звернувшись до Консультаційного центру можна отримати
роз’яснення щодо можливих шляхів повернення дитини або сімей з дітьми на
територію України, легалізації свідоцтва про народження дитини, заповнити
заявку на отримання допомоги дітям, які зазнали травмувань внаслідок війни,
щодо отримання гуманітарної допомоги тощо.
Враховуючи наведене вище та з метою поширення інформації серед
громадян про можливість звернення до Консультаційного центру, прошу
надати доручення розмістити на офіційному сайті Миколаївської обласної
військової адміністрації, територіальних громад, а також у державних
установах та найбільш відвідуваних людьми громадських місцях інформацію
про діяльність зазначеного вище Консультаційного центру (додається).
Про проведену роботу прошу поінформувати у термін до 18.11.2022
на
електронні
адреси:
hotline@ombudsman.gov.ua
та
yevsiukova@ombudsman.gov.ua.
Додаток: на 1 арк. в 1 прим.
З повагою
Уповноважений
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