
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної  
державної адміністрації  
 
10.07.2008                  № 252 

 
 

Заходи 
щодо поліпшення становища  

багатодітних сімей в Запорізькій області 
 

1. Організовувати зустріч голови обласної державної адміністрації з 
батьками багатодітних сімей. 

 
Щокварталу протягом  
2008-2009 років 

Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту облдерж-
адміністрації  
 

 
 

2. Забезпечити першочергове оздоровлення дітей з багатодітних сімей.  
 
Протягом 2008-2009 років Управління у справах сім’ї, 

молоді та спорту облдерж-
адміністрації, райдержадміністра-
ції, міськвиконкоми міст 
обласного значення 
 

 
 

3. Сприяти пільговому вступу до вищих та професійно-технічних 
навчальних закладів дітей з багатодітних сімей. 

 
Щорічно до  1 серпня Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

4. Забезпечувати доступність безкоштовної освіти, у т.ч. позашкільної, 
надання безкоштовного харчування в навчальних закладах для дітей з 
багатодітних сімей.  

 
Постійно   Управління освіти і науки 

облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 
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5. Забезпечити першочергове санаторно-курортне лікування дітей-

інвалідів, малозабезпечених дітей з багатодітних сімей.  
 
Протягом 2008-2009 років Управління охорони здоров’я 

облдержадміністрації 

 
6. Здійснювати контроль за якістю надання медичної допомоги 

багатодітним сім`ям.  
 

Постійно Управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

7. Забезпечити доступ всіх обдарованих дітей з багатодітних сімей до 
музичних шкіл, шкіл образотворчого мистецтва тощо. 
 

Постійно Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

8. Сприяти безкоштовному відвіданню дітей з багатодітних сімей 
культурних закладів та заходів області. 
 

Постійно Управління культури і туризму 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

9. Здійснювати моніторинг всіх соціальних виплат багатодітним сім’ям. 
 

Постійно Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 

10. Надавати за потребою вичерпні консультації з оформлення субсидій, 
отримання соціальної допомоги тощо. 
 

Постійно Головне управління праці та 
соціального захисту населення 
облдержадміністрації, 
райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 
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11. Провести роботу з представниками бізнесу з метою визначення дієвих 

механізмів розв’язання побутових проблем, забезпечення житлом, 
автотранспортом, земельними ділянками тощо багатодітних сімей, в порядку та 
у спосіб, передбачений чинним законодавством. 
 

01.10.2008, 
щокварталу 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення, обласний союз 
промисловців і підприємців 
(роботодавців) «Потенціал»  

 
12. Сприяти наданню пільг для багатодітних сімей: на оплату 

комунальних послуг, сплати за землю, спрощення оподаткування сімейного 
бізнесу в частині повноважень органів місцевого самоврядування. 
 

Протягом 2008 року Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
13. Розглядати на координаційних радах з питань сім’ї, жінок охорони 

материнства й дитинства при головах райдержадміністрацій та головах міст 
обласного значення нагальні проблеми багатодітних сімей. 
 

Щокварталу протягом 2008 – 2009 
років 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
14. Здійснювати координацію ведення банку даних багатодітних сімей, 

забезпечити їх паспортизацію та регулярне оновлення. Доводити до кожної 
багатодітної сім`ї інформацію про механізми їх підтримки. 
 

Щокварталу протягом 2008 – 2009 
років 

Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
15. Розглядати питання про негайне працевлаштування членів 

багатодітних сімей (за потребою). 
 

Постійно Запорізький обласний центр 
зайнятості  

 
16. Здійснювати соціальне інспектування виявлених багатодітних сімей, 

які опинились в складних життєвих обставинах (за даними суб’єктів соціальної 
роботи), за результатами скласти відповідні соціальні паспорти та у разі 
підтвердження складних життєвих обставин брати багатодітні сім’ї на 
соціальний супровід. 
 

Постійно Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 
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17. Провести паспортизацію багатодітних сімей, в яких виховується 5 та 

більше неповнолітніх дітей. 
 

До 1.10.2008  Запорізький обласний центр 
соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді, райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 
18. Опрацювати питання введення посвідчення для дитини багатодітної 

сім`ї єдиного зразка для пільгового обслуговування у транспорті, медичних 
закладах, закладах культури тощо. 
 

До 1.10.2008  Управління у справах сім’ї, 
молоді та спорту облдерж-
адміністрації, юридичний відділ 
апарату облдержадміністрації 

 
19. Сприяти забезпеченню пільгового проїзду у громадському транспорті 

членів багатодітних сімей. 
 

Постійно  Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення 

 
 
20. В порядку та у спосіб, передбачений чинним законодавством, сприяти 

розвитку малого підприємництва серед батьків багатодітних сімей, наданню 
земельних ділянок.  

 
Постійно  Райдержадміністрації, 

міськвиконкоми міст обласного 
значення, органи місцевого 
самоврядування 

 
21. У межах чинного законодавства розглядати питання звільнення від 

оподаткування  багатодітних батьків, яким передається або придбається житло,  
автотранспорт, побутова техніка, інше. 
 

Протягом 2008 – 2009 років Райдержадміністрації, 
міськвиконкоми міст обласного 
значення, органи місцевого 
самоврядування 

 
 
 

Заступник голови - керівник  
апарату облдержадміністрації      Р.В. Дригинич 
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