
Як діяти і куди повідомляти, якщо бачите дитину без дорослих 

Переконайтесь, що дитина дійсно без супроводу. Можливо, дорослі 

просто кудись відійшли. Розпитайте людей поруч, чи не знають вони дитину, 

можливо, бачили поряд з нею дорослих. Не залишайте її саму! 

Якщо дитина потребує медичної допомоги, терміново викличте 

швидку. Спробуйте допомогти самостійно, якщо маєте відповідні знання і 

навички, або попросіть це зробити людей, які поруч. 

Заспокойте дитину, запропонуйте їй води. Запитайте, як її звати і звідки 

вона, коли вона востаннє бачила маму/тата чи іншого дорослого, який був із 

нею. Спробуйте дізнатись номер телефону батьків або інших рідних. 

Уточніть у дитини, чи знає вона адресу і коли востаннє була вдома або у 

тимчасовому житлі, якщо родина переїхала. 

Відведіть дитину в тепле і безпечне місце, де є інші дорослі (зала 

очікування вокзалу, відділення поліції, волонтерський центр). Проте неподалік 

від місця, де зустріли дитину, на випадок, якщо знайдуться її родичі. 



Повідомте про дитину поліцію за номером 102 або за тим, що функціонує 

у вашій місцевості (актуальні контакти можна знайти на Facebook-

сторінці Національної поліції). 

Також за можливості повідомте про дитину найближчу службу у справах 

дітей. Зазвичай її контакти є на сайті місцевої ради або адміністрації. 

Не забудьте передати інформацію, яку вам вдалося дізнатися про дитину. 

Занотуйте або спробуйте запам’ятати, з ким ви розмовляли в поліції та/чи 

службі у справах дітей (прізвище, ім’я, посада). 

Якщо ви не можете чекати на приїзд поліції та/або служби у справах 

дітей, погодьте з ними у телефонній розмові, чи можете ви передати дитину 

адміністрації або працівникам найближчої лікарні, вокзалу, автобусної станції 

тощо. 

Відведіть дитину до відповідного закладу, обов’язково запишіть, кому ви 

її передали (прізвище, ім’я, посада, телефон) і надайте цю інформацію поліції 

та/чи службі у справах дітей. Також пізніше ви можете зателефонувати цій 

людині та переконатися, що дитину передали до відповідних служб. 

Крім того, повідомити про дитину, що залишилася сама, поінформувати 

про загублену дитину, заявити про свою готовність прихистити дитину на 

тимчасове влаштування ви можете у Телеграм-боті «Дитина не сама». 

Якщо ви бажаєте тимчасово прихистити дитину у себе вдома, повідомте 

про це службу у справах дітей. 

Виїжджати з дитиною за межі України заборонено, адже зробити це 

можуть тільки її рідні або уповноважені особи. Детальніше про перетин 

кордону з дитиною ми пишемо тут. 

Якщо ви стали свідком події, коли невідомі хочуть вивезти дитину за 

кордон, одразу повідомляйте поліцію за номером 102. 

* На основі інформації від радниці-уповноваженої Президента України з прав 

дитини, Ювенальної поліції України, представництва Дитячого фонду ООН 

(ЮНІСЕФ) в Україні. 
 

https://www.facebook.com/UA.National.Police
https://www.facebook.com/UA.National.Police
https://t.me/dytyna_ne_sama_bot
https://bf.in.ua/war/iak-peretnuty-kordon-z-dytynoiu-do-18-rokiv/

