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БІЖЕНЦІ З УКРАЇНИ - ЯК КРАЩЕ ЗАХИСТИТИ СВОЮ ДИТИНУ? 
 

Поінформовані батьки мають захищену дитину. 

 

 

Понад 47 тисяч українців, переважно жінок та дітей, в'їхали в Румунію за останні дні, а ще 

десятки тисяч чекають на північному та східному кордоні країни. 

 

Десятки тисяч румунських громадян мобілізувалися та прийшли на допомогу всім 

українським громадянам, які перетинають кордон з Румунією з України чи Молдови, 

пропонуючи їм їжу та одяг, житло та безкоштовний транспорт. 

 

Проте, з перетином кордону, з’являються нові законодавчі перешкоди. Які права та 

обов’язки мають громадяни України, які знайшли притулок в Румунії? І головне, що 

стосується дітей, як батьки можуть найкраще захистити своїх дітей? Поінформовані батьки 

мають захищену дитину. 

 

ВАЖЛИВО: неповнолітня дитина може в'їхати в Румунію в супроводі тільки одного з 

батьків, без необхідності нотаріально завіреної заяви від другого родича. Більше того, 

неповнолітні діти без супроводу батьків, незалежно від віку, можуть перетинати кордон з 

Румунією. Неповнолітні також можуть подати заяву про політичний притулок за допомогою 

законного представника, призначеного Генеральним директором Головного управління 

соціальної допомоги та захисту дітей, або від свого імені, якщо їм виповнилося 14 років. 

 

Нижче наведено відповіді на основні питання, які цікавлять біженців з України: 

 

Які документи потрібні для в’їзду в Румунію? 

 

Громадяни України, які мають паспорт, отримують туристичну візу на 3 місяці; тому вони 

можуть подорожувати куди завгодно, без обмежень, але після закінчення 3 місяців, якщо 

вони не попросять політичного притулку, їм доведеться залишити територію Румунії. 

 

Громадяни України, які не мають паспорта чи посвідчення особи, можуть подати заяву на 

міжнародний захист в Румунії. Будь-який іноземець або особа без громадянства може 

звернутися до компетентних органів з проханням про надання політичного притулку. Таким 

чином, заявник отримає статус біженця або шукача політичного притулку після того, як 

його/її заява буде схвалена. 

 

Які права мають шукачі притулку? 

 

• Право залишатися в Румунії до закінчення 15-денного терміну з моменту 

завершення процедури надання притулку; 

•  Право на адвоката на будь-якій стадії процедури надання притулку; 

•  Право на безкоштовне надання перекладача для належного спілкування; 

•  Право на видачу тимчасового документа, що посвідчує особу; 
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• Право на користування матеріальними засобами, необхідними для життя та 

охорони фізичного та психічного здоров'я; 

• Право на проживання в центрах прийому та розміщення, підпорядкованих 

Національному управлінню у справах біженців, до закінчення права залишатися на 

території Румунії для шукача притулку, який не має необхідних матеріальних засобів для 

утримання; 

• Право шукачів притулку з особливими потребами на отримання належної медичної 

допомоги; 

•  Право на отримання соціальної допомоги; 

• Право неповнолітніх шукачів притулку на доступ до дошкільної, та обов'язкової 

шкільної освіти на тих самих умовах, що й неповнолітні громадяни Румунії; 

• Право на безоплатну первинну медичну допомогу та відповідне лікування, 

невідкладну госпітальну допомогу, а також безкоштовну медичну допомогу та лікування у 

випадках гострого або хронічного захворювання, що загрожує життю; 

• Право на включення до національних програм охорони здоров'я, спрямованих на 

профілактику, нагляд та контроль за інфекційними захворюваннями в ситуаціях 

епідеміологічного ризику. 

 

Які зобов'язання шукачів притулку? 

 

• Зобов'язання подати до територіальних органів Міністерства внутрішніх справ у 

письмовій формі мотивований запит із зазначенням даних органу, до якого подається цей 

запит, а також погодитися надати фотографію та відбитки пальців; збір відбитків пальців не 

проводиться іноземцям, які не досягли 14-річного віку; 

• Зобов'язання надати компетентним органам повну та правдиву інформацію про 

особу та її заяву про надання притулку та подати всі наявні у неї документи, які стосуються 

її особистого становища; 

• Зобов'язання стежити за станом розгляду справи та інформувати компетентні 

органи про будь-яку зміну місця проживання та відповідати на запити органів з надання 

притулку; 

•  Зобов'язання не залишати місце проживання без дозволу Національного 

імміграційного офісу; 

• Зобов'язання, на вимогу компетентних органів, дозволити контроль тіла та 

предметів, які має при собі іноземець; 

•  Зобов'язання дотримуватися законів румунської держави, а також заходів, 

наказаних румунськими органами, компетентними у питаннях притулку; 

•  Зобов'язання покинути територію Румунії протягом 15 днів з моменту закінчення 

процедури надання притулку, якщо заявник не отримав міжнародного захисту в Румунії, 

крім випадків, коли заява про надання притулку була відхилена як явно необґрунтована 

після її врегулювання у прискореній процедурі, в такому випадку іноземець повинен 

залишити територію румунської держави відразу після завершення процедури надання 

притулку. 

 

Заява про надання притулку також може бути подана до територіальних органів 

Прикордонної поліції з пункту контролю перетину державного кордону, заява яка буде 

негайно передана до компетентної структури Національного управління у справах біженців. 

 

Неповнолітня дитина може в'їхати в Румунію в супроводі тільки одного з батьків, без 

необхідності нотаріально завіреної заяви від другого родича. Більше того, неповнолітні діти 

без супроводу батьків, незалежно від віку, можуть перетинати кордон з Румунією. 
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Неповнолітні також можуть подати заяву про політичний притулок за допомогою законного 

представника, призначеного Генеральним директором Головного управління соціальної 

допомоги та захисту дітей, або від свого імені, якщо їм виповнилося 14 років. 

  

Заява про надання притулку неповнолітньої дитини без супроводу батьків розглядається в 

першочерговому порядку. 

 

Для будь-яких неясностей або додаткової інформації ви можете написати нам на адрес 

contact@thechildfactor.ro і ми якомога швидше відповімо на всі запити. Ми готові надати 

відповіді румунською, англійською та російською мовами. 


