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Кабінет Міністрів України

Міністерство соціальної політики
України

Севостьяновій Анні

На виконання публічного запиту Севостьянової Анни від 06.08.2019

року про стан справ в Закарпатській області щодо бланків “посвідчень дитини з

багатодітної сімії”, обласна державна адміністрація, в межах компетенції,

інформує про наступне.
У зв'язку із запровадженням з 1 квітня 2019 року відповідно до

постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2019 Не 250 “Деякі питання

надання соціальної підтримки багатодітним сім”ям” нового виду державної

допомоги багатодітним родинам, у відповідних структурних підрозділах
райдержадміністрацій, міськвиконкомів виникла додаткова потреба в бланках

посвідчень, які є підставою для ії призначення. Якщо за станом на 01.04.2019

року залишок по області “посвідчень дитини з багатодітної сіміі” становив
10234 шт., то за станом на 01.08.2019 року в області залишилось 1175 бланків

таких посвідчень. Лише за цей період за зверненнями громадян всього видано
9059 дитячих посвідчень. В окремих підрозділах такі посвідчення ,.вже

закінчилися, взамін вицаються відповідні довідки.
Пунктом 2 постанови Кабінету Міністрів України від 02.03.2010 М.) 209

“Деякі питання виготовлення і видачі посвідчень батьків багатодітної сімії та

дитини з багатодітної сім'ї” (зі змінами) передбачено можливість виготовлення
бланків посвідчень батьків багатодітної сімії та дитини з багатодітної сім'ї за

рахунок коштів місцевих бюджетів.
Регіональною програмою сімейної, демографічної, гендерної політики,

попередження насильства в сім'ї та протидії торгівлі людьми на 2016-2020 роки
передбачено на 2019 рік видатки в сумі 260,00 тис. грн. на виготовлення таких
посвідчень.



Облдержадміністрацією буде розглянуто питання про їх виділення за
підсумками виконання дохідної частини обласного бюджету за 9 місяців
поточного року. ..Разом з тим повідомляємо, що за інформацією Міністерства соціальної
політики України, на. сьогодні вносяться зміни до вищевказаної постанови
Кабінету Міністрів України в частині визначення підставою для отримання
допомоги відповідної довідки взамін посвідчення (у випадку відсутності
бланків).
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