
Сім’я,  яка  належить  до  категорії  багатодітних,  має  право  на

наступні пільги:

З     А     К     О     Н   У     К     Р     А     Ї     Н     И 
«Про охорону дитинства» 

    Стаття 1. Визначення термінів 

 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;  {Абзац статті  1 в  редакції Закону  N 3525-VI

(3525-17) від 16.06.2011}{Друге речення абзацу  статті 1 набирає

чинності з 1 січня 2012 року - див. пункт 2 Закону N 3525-VI

(3525-17) від 16.06.2011} 

Стаття 13. Державна допомога сім'ям з дітьми 

     З метою  створення  належних  матеріальних умов для

виховання дітей у сім'ях держава надає батькам або особам, які

їх  замінюють,  соціальну   допомогу,   передбачену   Законом

України  "Про державну допомогу сім'ям з дітьми" (2811-12) та

іншими законами України.

     Сім'ям   з   дітьми  у  порядку,  що  визначається

Кабінетом  Міністрів   України,   надаються   пільгові

довгострокові  кредити  на  придбання  житла,  предметів

довгострокового  користування  та  житлове  будівництво.  

     Багатодітним сім'ям надаються такі пільги:

     1) 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);

     2)  50-відсоткова   знижка   плати   за  користування

комунальними  послугами  (газопостачання,   електропостачання  та

інші послуги)  та вартості  скрапленого  балонного газу для

побутових потреб у межах норм, визначених законодавством.
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     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; 

     3) 50-відсоткова   знижка   вартості  палива,  у  тому

числі рідкого,  в межах норм,  визначених законодавством,  у

разі  якщо відповідні будинки не мають центрального опалення;

     4)  позачергове   встановлення  квартирних  телефонів.

Абонентна  плата   за   користування   квартирним   телефоном

встановлюється    у  розмірі  50  відсотків  від  затверджених

тарифів.{Статтю 13 доповнено частиною третьою згідно із Законом

N 1343-VI (1343-17) від 19.05.2009}

     Пільги щодо  плати за користування житлом (квартирної

плати), комунальними послугами та вартості  палива,  передбачені

пунктами  1-3   частини   третьої   цієї  статті,   надаються

багатодітним сім'ям незалежно від виду житла та форми власності

на нього.{Статтю  13  доповнено  частиною  четвертою  згідно

із  Законом N 1343-VI (1343-17) від 19.05.2009}

     Дитячим  будинкам  сімейного типу та прийомним сім'ям, в

яких не менше року проживають відповідно троє або більше дітей,

а також сім'ям  (крім багатодітних сімей), в яких не менше року

проживають троє  і  більше дітей, враховуючи тих, над якими

встановлено опіку чи  піклування,  надаються пільги, передбачені

частиною  третьою,  з  урахуванням  умов,  визначених  частиною

четвертою  цієї  статті.{Статтю   13  доповнено  новою  частиною

згідно із Законом N 4723-VI (4723-17) від 17.05.2012}

 Дітям з багатодітних сімей надаються такі пільги:

 

     1) безоплатне одержання ліків за рецептами лікарів; 

     2)  щорічне  медичне  обстеження  і  диспансеризація   в

державних  та   комунальних  закладах  охорони  здоров'я  із

залученням необхідних спеціалістів, а також компенсація витрат

на зубопротезування;

     3)  першочергове   обслуговування   в   лікувально-

профілактичних закладах, аптеках та першочергова госпіталізація;

     4)  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
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числі  внутрірайонних,   внутрі-  та  міжобласних  незалежно  від

відстані та місця проживання;

     5)  безоплатне  одержання  послуг  з  оздоровлення   та

відпочинку відповідно  до  Закону  України  "Про  оздоровлення

та відпочинок дітей" (375-17).{Статтю  13  доповнено  частиною

згідно  із  Законом  N 1343-VI(1343-17) від 19.05.2009}

 

     Батькам  і  дітям  з   багатодітних   сімей   видаються

відповідні посвідчення.   Зразок   посвідчення   (209а-2010-п),

порядок  виготовлення   і   видачі   посвідчень   (209-2010-п)

встановлюються  Кабінетом  Міністрів  України.  {Статтю   13

доповнено  частиною  згідно  із  Законом  N 1343-VI (1343-17)

від 19.05.2009}

 

     Установити,  що  пільги,  передбачені  пунктами  1, 2, 3 та
4  частини  третьої  та  пунктом  1  частини  шостої  цієї  статті,
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  Кабінетом
Міністрів України.{Статтю 13 доповнено частиною восьмою згідно
із Законом N 76-VIII(76-19) від 28.12.2014} 

Стаття 19. Право на освіту 

Держава забезпечує  пільгові умови для вступу до державних  та

комунальних    професійно-технічних,    вищих    навчальних

закладів дітям-інвалідам,  дітям-сиротам,  дітям, позбавленим

батьківського  піклування,   та  іншим  категоріям  дітей,  які

потребують  соціального  захисту,   у  тому  числі  дітям  з

багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше дітей, за

умови наявності у них достатнього рівня підготовки.

Діти  з  багатодітних сімей, у складі яких є п'ятеро і більше

дітей,  а  також  особи  віком  від  18 до 23 років із таких

сімей звільняються  від  плати  за  навчання у вищих навчальних

закладах державної  та  комунальної форми власності усіх рівнів

акредитації за   умови,   що   певний   освітньо-кваліфікаційний

рівень  вони здобувають вперше.

Кодекс законів про працю України

     Стаття 182-1. Додаткова відпустка працівникам, які мають 
дітей 

     Жінці,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком

до 15  років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину,

одинокій матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у

тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному
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закладі),  а  також  особі,   яка   взяла   дитину   під  опіку,

надається щорічно додаткова оплачувана  відпустка тривалістю 10

календарних  днів без  урахування  святкових  і  неробочих  днів

(стаття 73 цього Кодексу).

     За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки

її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

     Зазначена  у  частині  першій  цієї   статті   відпустка

надається понад  щорічні  відпустки,  передбачені  статтями  75

і  76 цього Кодексу,  а  також  понад  щорічні  відпустки,

встановлені іншими законами  та  нормативно-правовими актами, і

переноситься на інший період  або  продовжується у порядку,

визначеному статтею 80 цього Кодексу.

З     А     К     О     Н  У     К     Р     А     Ї     Н     И
«  Про відпустки» 

Стаття 19. Додаткова відпустка працівникам, які мають дітей

     Жінці,  яка  працює  і  має  двох  або  більше дітей віком

до 15  років, або дитину-інваліда, або яка усиновила дитину,

одинокій матері,  батьку,  який виховує дитину без матері (у

тому числі й у разі тривалого перебування матері в лікувальному

закладі),  а  також  особі,   яка   взяла   дитину   під  опіку,

надається щорічно додаткова оплачувана  відпустка тривалістю 10

календарних днів без урахування святкових  і  неробочих  днів

(стаття 73 Кодексу законів про працю України (  322-08  ).

{ Частина перша статті 19 із змінами, внесеними згідно із 

Законами N  2128-IV  (  2128-15 ) від 22.10.2004, N 1343-VI (

1343-17 ) від 19.05.2009 } 

     За наявності  декількох підстав для надання цієї відпустки

її загальна тривалість не може перевищувати 17 календарних днів.

 З     А     К     О     Н   У     К     Р     А     Ї     Н     И 
«  Про пенсії за особливі заслуги перед Україною» 

     Стаття 1.  Пенсії за особливі заслуги перед Україною (далі 
- пенсії за особливі заслуги) встановлюються громадянам України:

     1) Героям   України,   Героям   Радянського   Союзу,

Героям  Соціалістичної  Праці,  особам,  нагородженим  орденом

Леніна,  орденом Слави   трьох   ступенів,   орденом   Трудової

Слави  трьох ступенів, чотирма і більше медалями "За відвагу",

чотирма і більше орденами України  та  колишнього  Союзу  РСР,

повним   кавалерам  ордена "За  службу Родине   в   Вооруженных

Силах  СССР",  особам,  відзначеним почесним  званням  України,

колишніх Союзу РСР та Української РСР "народний",  матерям,  які
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народили   п'ятеро   і   більше   дітей  та  виховали   їх   до

шестирічного  віку. При цьому враховуються діти, усиновлені  в

установленому законом порядку;

З     А     К     О     Н   У     К     Р     А     Ї     Н     И 
«Про житловий фонд соціального призначення» 

Стаття 11. Право позачергового отримання квартир або 
садибних (одноквартирних) жилих будинків із 
житлового фонду соціального призначення 

     12)  сім'ї,  які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей, та у 

разі народження   у  однієї  жінки  одночасно  трьох  і  більше 

дітей. {  Частину  першу статті 11 доповнено пунктом 12 згідно 

із Законом N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 } 

     Стаття 12. Право першочергового отримання квартир або 
                   садибних (одноквартирних) жилих будинків із 
                   житлового фонду соціального призначення 

     1. Право   першочергового   отримання  квартир  або

садибних (одноквартирних) жилих будинків  із  житлового  фонду

соціального призначення,  за  наявності в них права на отримання

такого житла, мають:

     10)  сім'ї  та  одинокі  матері й батьки, які мають трьох

або чотирьох дітей, а також у разі народження у однієї жінки

одночасно двох  дітей; { Пункт 10 частини першої статті 12 в

редакції Закону N 1343-VI ( 1343-17 ) від 19.05.2009 }

ЖИТЛОВИЙ  КОДЕКС  УКРАЇНСЬКОЇ РСР 

    Стаття 46. Позачергове надання жилих приміщень 

     Поза чергою жиле приміщення надається:

     сім'ям,   які  мають  п'ятьох  і  більше  дітей,  та  у

разі народження у однієї жінки одночасно трьох і більше дітей;

ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ 

РОЗДІЛ XIII. ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ

     Стаття 281. Пільги щодо сплати податку для фізичних осіб 

281.1. Від сплати податку звільняються: 
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281.1.2. фізичні  особи,  які  виховують трьох і більше дітей 

віком до 18 років;

281.2. Звільнення  від  сплати  податку  за земельні ділянки,

передбачене  для  відповідної  категорії  фізичних  осіб  пунктом

281.1 цієї статті,  поширюється на одну земельну ділянку за

кожним видом використання у межах граничних норм: 

281.2.1. для ведення особистого селянського господарства -  у 

розмірі не більш як 2гектари; 

281.2.2. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): у селах - 

не більш  як  0,25 гектара,  в селищах - не більш як 0,15 

гектара,  в містах - не більш як 0,10 гектара; 

281.2.3. для індивідуального дачного будівництва -  не  більш як

0,10 гектара; 

281.2.4. для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 

0,01 гектара; 

281.2.5. для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара.

З     А     К     О     Н  У     К     Р     А     Ї     Н     И 
«Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

Стаття 23. Відстрочка від призову на військову службу під 
час мобілізації 

     Не  підлягають  призову  на  військову  службу  під  час

мобілізації військовозобов'язані: 

чоловіки,  на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей

віком  до  18  років (такі  чоловіки  можуть  бути  призвані  на

військову  службу   у   разі   їх   згоди   тільки   за  місцем

проживання);  {  Абзац  четвертий  частини  першої  статті  23  із

змінами, внесеними згідно із Законом N 1614-VII ( 1614-18 ) від

25.07.2014 } 

рішення виконкому Кіровоградської міської ради
від 28.12.2016 р. № 707 «Про організацію харчування учнів та
вихованців навчальних закладів м. Кропивницького на 2017 рік»

встановлена знижка щодо плати для батьків за харчування дітей у

дошкільних навчальних закладах у розмірі 50% сім’ям, які мають

трьох і більше дітей 
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