
 
УКРАЇНА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ШЕПЕТІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 

РІШЕННЯ 
 

__________________                                 м. Шепетівка                                        № _____ 

 
 
Про виконання   управлінням у справах 
сім’ї, молоді та спорту повноважень у сфері  
сприяння багатодітним сім’ям  
 

 

На виконання  Закону України « Про охорону дитинства», міської соціальної 
програми «Сім’я»   на 2019 – 2021 роки, прийнятої рішенням LII сесії міської ради VII 
скликання від 21грудня 2018 року № 5 , керуючись ст. 26 Закону України “Про місцеве 
самоврядування в Україні”, виконавчий комітет міської ради  
ВИРІШИВ: 

 
1. Інформацію  управління у справах сім’ї,  молоді та спорту    про  виконання повноважень   
у сфері підтримки  багатодітних сімей взяти до відома (додається). 
2. Управлінню у справах сім’ї, молоді та спорту у співпраці з відділами і управліннями 
міської ради продовжити роботу, спрямовану на  соціальну підтримку багатодітних сімей,  
піднесення їх іміджу  і популяризацію кращих прикладів сімейного виховання.                          
3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського голови Стасюк Н.В. 

 
 
 
 
Міський голова                                                                                  М. Полодюк 
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Начальник відділу у справах сім’ї та молоді  
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ІНФОРМАЦІЯ 
 управління у справах сім’ї, молоді та спорту про виконання   повноважень у сфері сприяння       
багатодітним сім’ям.  

 

Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту у взаємодії з управліннями, відділами 
виконавчого комітету, громадськими організаціями систематично надається сприяння 
багатодітним сім’ям міста відповідно до положень Закону України « Про охорону 
дитинства» та завдань, визначених  Обласною соціальною програмою підтримки сім’ї,  
запобігання та протидії домашньому насильству на період до 2020року, міської соціальної 
програми «Сім’я» на 2019-2021 роки. .                                                        
Постійно ведеться банк даних багатодітних сімей, згідно з яким станом на 15.05. 2020 року в 
місті нараховується 491 багатодітна сім’я, в якій виховується 1648 дітей.     
 386 сімей виховують по  три дитини; 63 сім’ї – четверо дітей; 25 сімей – п’ятеро дітей; 
11 сімей виховують шестеро дітей;  2 сім’ї – семеро дітей, 4 сім’ї - восьмеро дітей.  Протягом 
2019-2020 рр. в Шепетівці вперше за останні 10 років не зафіксовані  сім’ї, в  яких 
виховується понад 9 дітей. 390 сімей є повними, у 90 сім’ях  діти виховуються матір’ю, в 4-х 
сім’ях  - батьком. В 11-ти сім’ях батьки мають функціональні обмеження, 25 дітей  - 
інваліди. 34 багатодітних сім’ї перебувають на квартирному обліку. Всі сім’ї отримали 
правові, інформаційні послуги з приводу пільг і соціальних допомог у відділі у справах сім’ї 
та молоді управління.  З березня 2019  по березень 2020 року надано майже 1000 
інформаційних, правових послуг, послуг медіації  багатодітним сім’ям.  
 Ведеться реєстр багатодітних сімей, відповідно до якого координується сприяння та 
планується індивідуальна робота з ними.  Так, управлінням праці і соціального захисту 
населення здійснюються заходи, відповідно до яких  98 сімей користуються 50% знижкою 
оплати за користування житлом, 327 – 50% знижкою плати за користування комунальними 
послугами, 31 сім’я має знижку на вартість палива, 55 – знижку в оплаті за користування 
телефоном. 209 багатодітних сімей отримують допомогу при народженні дитини, 77 сімей 
отримали статус малозабезпечених і відповідну державну допомогу.     
 З березня 2019 року державою встановлено новий вид щомісячної соціальної 
допомоги  в розмірі 1700 грн. для кожної 3-ьої і наступної дитини багатодітної сім’ї до 
досягнення ними шести років.  З метою забезпечення  сімей цим видом допомоги відділом у 
справах сім’ї та молоді проведена інформаційна робота і оперативні заходи  щодо 
виготовлення посвідчень батьків і дітей багатодітної сім’ї (в зв’язку з припиненням 
цільового надання бланків державою, місто одним із перших в Хмельницькій області 
налагодило їх виготовлення за кошти міської ради), виписки, внесення змін до зазначених 
посвідчень,  постановки на облік багатодітних сімей, надання необхідних консультацій.    
 В 2019 році для виготовлення посвідчень батьків і дітей багатодітної сім’ї                         
міською радою виділено10800  грн., в 2020 р.- 2700 грн.       
 Багатодітні сім’ї, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали допомогу 
шкільним приладдям, матеріалами на опалення помешкань, речами в межах акцій « Готуємо 
дітей до школи», « Зима». До зазначених акцій активно залучаються благодійники,серед яких 



ДП «Шепетівський лісгосп», ГО «Благодійний фонд «Зміцнення громад», ГО «Центр 
«Натхнення»» тощо.                                 
 Протягом року близько 100 дітей  безоплатно оздоровились в дитячих оздоровчих і 
санаторно-лікувальних закладах, серед яких :  ДП« Молода гвардія», ДП «Міжнародний 
дитячий центр « Артек»», обласні табори оздоровлення і відпочинку   «Лісова пісня», «Аіфа» 
тощо.                         
 Управлінням у справах сім’ї, молоді та спорту спільно з управліннями культури і 
освіти проводяться заходи щодо популяризації кращих прикладів сімейного виховання,  
збереження і розвитку українських традицій тощо. Серед  заходів, які отримали визнання у 
шепетівчан :  міський фестиваль « Тато, мама, я – спортивна сім’я», заходи з нагоди Дня 
матері , Дня сім’ї, Дня батька тощо. В День захисту дітей традиційно організована 
благодійна акція для дітей з багатодітних сімей, розважальна  програма в парку культури і 
відпочинку, метою якої є залучення батьків і дітей до спільного сімейного дозвілля ( 700 
дітей  отримали солодощі).  Багато років поспіль в цей день   діти мають можливість 
безкоштовно користуватися атракціонами за кошти міської ради.           
 Благодійні акції під патронатом міського голови відбулися і з нагоди  Дня св. 
Миколая, під час яких 600 дітей з багатодітних сімей отримали  новорічні подарунки.       
Було організовано участь дітей в 6-ти циркових виставах на благодійних засадах. З метою 
формування позитивного мікроклімату в сім’ях , сприятливого середовища для виховання 
дітей, ненасильницьких форм комунікації у співпраці з громадськими організаціями 
систематично проводяться тренінги   для  сімей, жінок, для батьків, серед них:    « Щасливі 
батьки – щасливі діти», «Сила слова», « Сім’я & любов», «Сім’я & діти» тощо.   
 З метою популяризації кращих прикладів сімейного виховання готуються 
матеріали  до присвоєння почесного звання України « Мати – героїня»  для багатодітних 
матерів, які виховали до восьмирічного віку 5 і більше дітей.                                                                                    

Здійснюючи вищезазначену діяльність щодо сприяння багатодітним сім’ям,  
вважаємо, що вона є актуальною і в подальшому, так як забезпечує реалізацію повноважень 
від держави у сфері сімейної і демографічної політики, впливає на формування в населення 
свідомого ставлення до народження і виховання дітей.  

  

Начальник відділу у справах сім’ї та молоді                                       А. Гайдай 
управління у справах сім’ї, молоді та спорту 
  

 
 

 

 


