Центр надання адміністративних послуг м. Львова
www.city-adm.lviv.ua, e-mail: service_center@city-adm.lviv.ua

Затверджено
наказом начальника
управління соціального захисту
від 07.08.2019 №1653р

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Встановлення статусу, видача посвідчень багатодітній сім’ї.
1.

Суб’єкт надання
адміністративної
послуги

Відділи соціального захисту управління соціального
захисту департаменту гуманітарної політики:

Відділи соціального
захисту управління
соціального захисту
департаменту
гуманітарної політики
(найменування,
місцезнаходження,
режим роботи,
телефон, адреса
електронної пошти та
веб-сайту)

Галицький: вул. Ф. Ліста, 5, м. Львів, 79000
телефон: (032) 261-44-50
Залізничний: вул. І. Виговського, 34, м. Львів, 79022
телефон: (032) 295-82-28
Личаківський: вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79017
телефон: (032) 254-62-89
Сихівський: просп. Ч. Калини, 66, м. Львів, 79049
телефон: (032) 254-64-80
Франківський: вул. Ген. Чупринки, 85, м. Львів, 79057
телефон: (032) 237-50-81
Шевченківський: вул. Липинського, 11, м. Львів, 79058
телефон: (032) 252-28-40
понеділок: 13.00 год. - 19.00 год.
вівторок-четвер: 08.00 год. - 19.00 год.
п’ятниця: 08.00 год. - 14.00 год.
ел. пошта: u_soczah@ukr.net
http://social.lviv.ua
http://www.city-adm.lviv.ua

Центр надання
адміністративних
послуг (надалі - ЦНАП)

пл. Ринок, 1 (вхід з правої сторони Ратуші), м. Львів,
79006
вул. К. Левицького, 67, м. Львів, 79017
вул. І. Виговського, 32, м. Львів, 79022
вул. Генерала Чупринки, 85, м. Львів, 79057
пр. Червоної Калини, 72а, м. Львів, 79066
вул. М. Хвильового, 14а, м. Львів, 79068
вул. Т. Шевченка, 374, м. Львів, 79069
Територіальний підрозділ ЦНАП:
смт. Рудне, вул. Грушевського, 55, 79493
смт. Брюховичі, вул. В. Івасюка, 2-А, 79491
м. Винники, вул. Галицька, 12, 79495
м. Дубляни, вул. Т. Шевченка, 20, 80381
понеділок - вівторок: 09:00 год. - 18:00 год.

середа: 09:00 год. - 20:00 год.
четвер: 09:00 – 18:00 год.
п’ятниця – субота: 09:00 год. - 16:00 год.
Віддалені місця для роботи адміністраторів ЦНАПу:
с. Лисиничі, вул. Т. Шевченка, 48, 81126,
с. Зашків, вул. Є. Коновальця, 162, 80375
понеділок – четвер: 09:00 – 18:00
п’ятниця: 09:00 – 16:00

2.

Умови та підстави
отримання
адміністративної
послуги

3.

Перелік документів,
необхідних для
отримання
адміністративної
послуги, порядок та
спосіб їх подання

телефон: (032) 297-57-95
ел. пошта: service_center@lvivcity.gov.ua
http:// www.city-adm.lviv.ua
Багатодітною родиною законом визначається 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.
1. Заява одного з батьків про видачу посвідчень;
2. Копії свідоцтв про народження дітей (з
пред’явленням оригіналів);
2. Копія свідоцтва про шлюб (крім батьків, які не
перебувають у шлюбі) ( з пред’явленням оригіналу);
3. Копія паспорта громадянина України батьків (з
пред’явленням оригіналу);
4. Копія посвідки на постійне проживання батьків, якщо
вони є іноземцями або особами без громадянства, які
перебувають в Україні на законних підставах (з
пред’явленням оригіналу);
5. Довідка про склад сім’ї (у разі відсутності інформації
у Реєстрі територіальної громади);
6. Фотокартки (батьків та дітей) розміром 30 х 40
міліметрів;
7. Довідка із загальноосвітнього, професійнотехнічного, вищого навчального закладу (для осіб від
18 до 23 років, які навчаються за денною формою
навчання);
8. Довідка про реєстрацію місця проживання або
перебування особи під час навчання (для осіб від 18
до 23 років, які навчаються за денною формою
навчання);
9. Довідка структурного підрозділу районної, районної в
мм. Києві
та
Севастополі
держадміністрації,
виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її
утворення) ради про те, що батькам за місцем
реєстрації посвідчення не видавалися (у разі, коли
зареєстроване місце проживання батьків різне).

4.

Спосіб подання
документів

5.

Платність або
безоплатність
адміністративної
послуги
Строк надання
адміністративної
послуги
Перелік підстав для
відмови у наданні
адміністративної
послуги
Результат надання
адміністративної
послуги

6.

7.

8.

10. У разі народження або навчання дитини за межами
України – копія свідоцтва про народження дитини та
довідки з навчального закладу з перекладом на
українську мову, вірність якого засвідчена нотаріусом.
11. У разі переміщення багатодітної сім’ї із тимчасово
окупованої території України або району проведення
антитерористичної операції чи населеного пункту
довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної
особи.
Заява та повний пакет документів подаються одним із
батьків особисто у паперовій формі у ЦНАП або органу
соціального захисту за зареєстрованим або
фактичним місцем проживання одного із батьків.
Адміністративна послуга надається безоплатно.

Послуга надається упродовж 10 днів з дня звернення.
Звернення не за місцем реєстрації одного з батьків.

Видача / відмова у видачі посвідчень батьків та дітей з
багатодітних сімей (дітям з багатодітної сім’ї
посвідчення видаються з шести років).

9.

Можливі способи
отримання відповіді
(результату)

Особисто в структурному підрозділі, про що робиться
відмітка про видачу посвідчень в реєстраційній книзі
видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та в
реєстраційній книзі видачі посвідчень дитини з
багатодітної сім’ї.

7.

Акти законодавства,
що регулюють порядок
та умови надання
адміністративної
послуги

Закони України
- „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІІ;
- „Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України з питань соціального захисту багатодітних
сімей” від 19.05.2009 №1343-VI;
Постанови Кабінету Міністрів України
- від 02.03.2010 № 209 „Деякі питання виготовлення і
видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї”;
- від 23.12.2015 № 1099 „Деякі питання виготовлення і
видачі посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з
багатодітної сім’ї”.
Накази Міністерства України у справах сім’ї молоді і
спорту:
- від 13.08.2008 №3337 „Про єдиний облік багатодітних
сімей в Україні”, зареєстрований у Міністерстві юстиції
України 05.09.2008 за № 815/15506;
- від 29.06.2010 № 1947 „Про затвердження Інструкції
про порядок видачі посвідчень батьків та дитини з
багатодітної сім’ї”, зареєстрований у Міністерстві
юстиції України 16.07.2010 за
№ 531/17826

