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УКРАЇНА 
 

СВЯТОШИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

просп. Перемоги, 97, м. Київ, 03115   тел. (044) 424 30 06, (044) 424 34 16, 

Е-mail: doс.srda@kmda.gov.ua   Код ЄДРПОУ 37395418 

 

Голові громадської організації «Спілка 

активних жінок ВУЛИК» 

Наталії ДІДІ 

e-mail: foi+request-86620-

3213dff6@dostup.pravda.com.ua 

 

Про надання відповіді 

на інформаційний запит 

 

Шановна пані Наталіє! 

 

У Святошинській районній в місті Києві державній адміністрації за дорученням 

керівника апарату виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 

адміністрації) Д. Загуменного від 17.05.2021 № 2406 (з) відповідно до статті 20 Закону 

України «Про доступ до публічної інформації», у межах повноважень, розглянуто Ваш 

інформаційний запит від 14.05.2021 та повідомляємо. 

Згідно з Єдиною інформаційною базою про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб, станом на 18.05.2021, в управлінні соціального захисту населення Святошинської 

районної в місті Києві державної адміністрації на обліку перебуває 2 494 дітей до 18 років, 

яким видано довідку внутрішньо переміщених осіб, з яких 59 дітей, які мають інвалідність. 

За інформацією служби у справах дітей та сім’ї Святошинської районної в місті Києві 

державної адміністрації, з 01.10.2018 до 18.05.2021 видано: 

119 розпоряджень про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів неповнолітнім особам; 

4 розпорядження про надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів повнолітнім особам; 

8 особам відмовлено у наданні статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій 

та збройних конфліктів. 

Також повідомляємо, що на регіональному рівні відсутні додаткові державні допомоги 

дітям, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних 

конфліктів. 

 

 

З повагою 

 

Заступник голови         Наталя ПАЗЕНКО 
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