
МЕНІ ВІДОМА НЕПОВНОЛІТНЯ ОСОБА, ЯКА ТУТ БЕЗ БАТЬКІВ 

Хто вважається неповнолітнім іноземним громадянином без супроводу? 

Особа, якій ще не виповнилося 18 років, і яка перебуває на території Бельгії без когось, 

хто має батьківські повноваження щодо неї або опіку над нею, вважається 

неповнолітньою особою без супроводу. 

Неповнолітні особи, які мають родичів на території Бельгії, що не є, однак, батьками, 

також вважаються неповнолітніми особами без супроводу. Неповнолітня особа не 

вважається неповнолітньою особою без супроводу, якщо наявні визнані Бельгією 

офіційні документи, які свідчать про те, що в когось на території Бельгії є законні 

повноваження на представництво інтересів такої неповнолітньої особи. Служба опіки та 

піклування перевіряє такі документи лише після взяття на облік. 

 

Як поставити неповнолітнього українця без супроводу на облік у Бельгії? 

Неповнолітні особи з України, що перебувають без супроводу, які бажають подати заяву 

на отримання тимчасового прихистку, повинні, як і дорослі, стати на облік в 

реєстраційному центрі Служби у справах іноземців у м. Брюссель. Тоді Служба у справах 

іноземців повідомляє про наявність неповнолітньої особи без супроводу Службу опіки 

та піклування. 

Ви також можете повідомити про неповнолітню особу без супроводу безпосередньо 

Службу опіки та піклування. Ви можете повідомити про це, скориставшись формою 

сповіщення. Ви можете ознайомитися з нею на вебсайті Служби опіки та піклування, 

перейшовши за цим посиланням. Ви можете надіслати зазначену форму сповіщення до 

Служби опіки та піклування на таку адресу електронної пошти: voogdij@just.fgov.be. Ви 

також можете зв’язатися зі Службою опіки та піклування за телефоном екстреної 

допомоги: 078/15 43 24. Увага: для отримання тимчасового прихистку неповнолітній 

особі з України, що перебуває без супроводу, в будь-якому разі потрібно з’явитися до 

реєстраційного центру Служби у справах іноземців у м. Брюссель. 

 

Що робити, якщо я самостійно доглядаю за неповнолітньою особою без 

супроводу? 

• Поставте таку неповнолітню особу без супроводу на облік в реєстраційному 

центрі Служби у справах іноземців. Там неповнолітня особа зможе заявити, що догляду 

вона не потребує. Служба у справах іноземців повідомить про наявність неповнолітньої 

особи без супроводу Службу опіки та піклування. 

• Зверніться до Служби опіки та піклування, якщо неповнолітня особа є особливо 

вразливою (наприклад, має серйозні медичні чи психічні захворювання, є вагітною, 

може бути жертвою жорстокого поводження або торгівлі людьми). Ви можете зробити 
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це електронною поштою (voogdij@just.fgov.be) або телефоном за номером: (078/15 43 

24). 

• Перевірте, чи можете ви отримати додаткову підтримку: 

o Якщо ви проживаєте на території Фландрії чи Брюсселю, ви можете звернутися до 

Служби прийомного піклування. Така служба є в кожній провінції. Контактну 

інформацію ви можете знайти в розділі Про прийомне піклування у Фландрії | 

Служба прийомного піклування Фландрії. 

 

Чи кожній неповнолітній особі без супроводу надається опікун? 

Так, Служба опіки та піклування призначає кожній неповнолітній особі без супроводу 

опікуна, який виступатиме законним представником такої неповнолітньої особи. Навіть 

якщо ви є родичем неповнолітньої особи, їй буде надано опікуна. Лише за наявності 

визнаних Бельгією офіційних документів, які свідчать про те, що в когось є законні 

повноваження на представництво інтересів такої неповнолітньої особи, Служба опіки та 

піклування опікуна не призначатиме. Служба опіки та піклування перевіряє такі 

документи після взяття на облік. 

На сьогодні існує черга на призначення опікунів. Обов'язково зверніться до Служби опіки 

та піклування, якщо та чи інша неповнолітня особа без супроводу є особливо вразливою 

(наприклад, має серйозні медичні чи психічні захворювання, є вагітною, може бути 

жертвою жорстокого поводження або торгівлі людьми). Ви можете зробити це 

електронною поштою (voogdij@just.fgov.be) або телефоном за номером: (078/15 43 24). 

У такому разі Служба опіки та піклування намагатиметься призначити опікуна в 

першочерговому порядку. 

 

У чому полягає робота опікуна? 

Опікун є законним представником неповнолітньої особи без супроводу. Він стежить за 

безпекою та загальним добробутом неповнолітньої особи, допомагає неповнолітній 

особі з отриманням належного догляду та умов навчання, стежить за психологічним та 

медичним станом неповнолітньої особи. Опікун не може розміщувати неповнолітню 

особу в себе вдома. 

Опікуна призначає Служба опіки та піклування. Опікуном може бути призначена лише 

особа, яка офіційно визнана опікуном Службою опіки та піклування. Для цього опікун 

спершу має пройти процедуру відбору, а також пройти спеціальну підготовку з питань 

здійснення опіки. Свої доручення опікун виконує під наглядом Служби опіки та 

піклування, а також мирового судді. 
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