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Багатодітна сім'я: підтвердження статусу та пільги
Багатодітна сім’я - сім’я, в якій подружжя (чоловік та жінка)
перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом проживає та виховує трьох і
більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або один батько (одна мати),
який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та самостійно їх виховує.
До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються
за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних та
вищих навчальних закладах, - до закінчення навчальних закладів, але не
довше ніж до досягнення ними 23 років (стаття перша Закону України "Про
охорону дитинства").

Підтвердження статусу багатодітної сім'ї!
Документом, що підтверджує статус багатодітної сім'ї і дітей з такої
сім'ї та їх право на отримання пільг згідно із Законом України "Про охорону
дитинства", є відповідне посвідчення (постанова Кабінету Міністрів України
від 04 червня 2015 року № 389 "Про затвердження Порядку надання пільг
окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного
доходу сім’ї").

Куди звернутися!?
Посвідчення видається структурними підрозділами районних,
районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими
органами міських, районних у містах рад (відділ у справах сім'ї, молоді та
спорту), у тому числі через Центри надання адміністративних послуг одному
з батьків відповідно до місця реєстрації, протягом десяти робочих днів після
подання необхідних документів.

Перелік необхідних документів:
заява одного з батьків про видачу посвідчень;
копії свідоцтв про народження дітей;
копії свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не перебувають у шлюбі);
копії сторінок паспорта громадянина України батьків з даними про
прізвище, ім’я, по батькові, дату видачі паспорта та місце реєстрації;

копія посвідки на постійне проживання батьків (для іноземців або осіб
без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах);
довідка про склад сім’ї;
фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40 міліметрів;
довідка із загальноосвітнього, професійно-технічного, вищого
навчального закладу (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за
денною формою навчання);
довідка про реєстрацію місця проживання або перебування особи під
час навчання (для осіб від 18 до 23 років, які навчаються за денною
формою навчання);
довідки відділу у справах сім'ї, молоді та спорту про те, що батькам за
місцем реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли
зареєстроване місце проживання батьків різне);
копії свідоцтва про народження дитини та довідки з навчального
закладу з перекладом на українську мову, вірність якого засвідчена
нотаріусом (у разі народження або навчання дитини за межами
України);
копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (у разі
переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово окупованої території
України або району проведення антитерористичної операції чи
населеного пункту, розташованого на лінії зіткнення, до іншої
адміністративно-територіальної одиниці).

Строк дії та вартість посвідчення!?
Посвідчення видається безоплатно, строк дії якого визначається
окремо для кожної багатодітної сім'ї. Дітям з багатодітної сім'ї посвідчення
видається з 6 років.

Пільги для багатодітної сім’ї!?
Багатодітній сім'ї надаються пільги(стаття 13 Закону України
"Про охорону дитинства"):
50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирна плата)
в межах норм, передбачених чинним законодавством (21 кв. метр
загальної площі житла на кожного члена сім’ї, який постійно проживає
в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю);
50-відсоткова знижка плати за користування комунальними послугами
(газопостачання, електропостачання та інші послуги) та вартості
скрапленого балонного газу для побутових потреб (площа житла, на
яку надається знижка при розрахунках плати за опалення, становить 21
кв. метр опалюваної площі на кожного члена сім’ї, який постійно
проживає в жилому приміщенні (будинку), та додатково 10,5 кв. метра
на сім’ю);

50-відсоткова знижка вартості палива, у тому числі рідкого, у разі якщо
відповідні будинки не мають центрального опалення;
позачергове встановлення квартирних телефонів. Абонентна плата за
користування квартирним телефоном встановлюється у розмірі 50
відсотків від затверджених тарифів.
Увага! Зазначені пільги надаються за умови, якщо розмір
середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за
попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає право на
податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному постановою Кабінету
Міністрів України від 04 червня 2015 року № 389 "Про затвердження
Порядку надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням
середньомісячного сукупного доходу сім’ї" (у 2018 році величина такого
доходу становить 2470 гривень).

Пільги дітям з багатодітних сімей!
Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги(стаття 13
Закону України "Про охорону дитинства"):
безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
щорічне медичне обстеження і диспансеризація в державних та
комунальних закладах охорони здоров’я із залученням необхідних
спеціалістів, а також компенсація витрат на зубопротезування;
першочергове обслуговування в лікувально-профілактичних закладах,
аптеках та першочергова госпіталізація;
безоплатний проїзд усіма видами міського пасажирського транспорту
(крім таксі), автомобільним транспортом загального користування в
сільській місцевості, а також залізничним і водним транспортом
приміського сполучення та автобусами приміських і міжміських
маршрутів, у тому числі внутрірайонних, внутрі- та міжобласних
незалежно від відстані та місця проживання за наявності посвідчення
встановленого зразка, а в разі запровадження автоматизованої системи
обліку оплати проїзду - також електронного квитка, який видається на
безоплатній основі;
безоплатне одержання послуг з оздоровлення та відпочинку відповідно
до Закону України "Про оздоровлення та відпочинок дітей" (за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, коштів підприємств, установ
та організацій, професійних спілок і фондів, добровільних внесків
юридичних та фізичних осіб та інших джерел);
студентам з багатодітних сімей призначається соціальна стипендія та
може надаватися додаткова соціальна і матеріальна допомога;
50% плати за перебування та харчування дітей у державних та
комунальних
дошкільних
навчальних
закладах,
а
сім'ї,
середньомісячний сукупний дохід яких нижче гарантованого мінімуму
у розрахунку на одну особу, звільняються від плати за перебування та

харчування дітей у цих закладах (постанова Кабінету Міністрів
України від 26 серпня 2002 року № 1243 "Про невідкладні питання
діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів");
право на безоплатне здобуття позашкільної освіти (стаття 26 Закону
України "Про позашкільну освіту");
перевага в отриманні пільгового кредиту для здобуття дітьми вищої
освіти (постанова Кабінету Міністрів України від 16 червня 2003 року
№ 916 "Про затвердження Порядку надання цільових пільгових
державних кредитів для здобуття вищої освіти").

Додаткові пільги!
Матері, які народили п'ятеро і більше дітей та виховали їх до
шестирічного віку, мають право на отримання пенсії за особливі заслуги
перед Україною (при цьому враховуються діти, усиновлені в установленому
законом порядку). Пенсія за особливі заслуги встановлюється як надбавка
до розміру пенсії, на яку має право особа згідно із законом, у розмірі від 35
до 40 відсотків прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, які втратили
працездатність (абзац другий частини першої статті 5 Закону України "Про
пенсії за особливі заслуги перед Україною").

Житлове забезпечення
Надання жилого приміщення: позачергове – сім'ї, які мають 5 і
більше дітей, та у разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше
дітей; першочергове - багатодітні сім'ї (Житловий кодекс України).
Отримання квартир або садибних (одноквартирних) жилих
будинків із житлового фонду соціального призначення: позачергове –
сім'ї, які мають 5 і більше дітей, та у разі народження у однієї жінки
одночасно 3 і більше дітей; першочергове - одинокі матері й батьки, які
мають трьох або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки
одночасно двох дітей (Закон України «Про житловий фонд соціального
призначення»)

Право на отримання щорічної додаткової відпустки!
Щорічна додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних
днів без урахування святкових і неробочих днів надається жінкам, які
працюють і мають двох або більше дітей віком до 15 років (стаття 19 Закону
України «Про відпустки»).

Почесне звання України "Мати-героїня"
Почесне звання України "Мати-героїня" присвоюється жінкам, які
народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і більше дітей, у тому
числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку,
враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім'ї, створення

сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих
здібностей, формування високих духовних і моральних якостей (пункт 9
«Положення про почесні звання України», затвердженого Указом Президента
України від 29 червня 2001 року № 476/2001).
Отримати консультацію з правових питань можна у Першому
миколаївському місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової
допомоги, який працює за адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2, (0512)
– 47-20-90, 47-20-91.
Перейти на офіційну сторінку на Facebook можна за посиланням:
https://www.facebook.com/1mykolaiv.centr.BVPD/
Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи
безоплатної правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних
та мобільних телефонів в межах України безкоштовні.
Ще більше консультацій на інформаційному ресурсі WikiLegalAid,
який можна знайти за посиланням wiki.legalaid.gov.ua.

