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                                         ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

                                         

                                       Шановний Вікторе Вікторовичу! 

 

До мене, як народного депутата України, надійшло звернення голови 

Громадської організації «Багатодітні родини Запорізької області Запорізького 

району» Берегиня» Грушанської С.А., стосовно питання надання  допомоги та 

пільг багатодітним сім’ям Запорізького району Запорізької області.  

Зі звернення вбачається, що на території Запорізького району Запорізької 

області проживає 437 багатодітних сімей, в яких виховується 1400 дітей. 

Зазначена категорія населення потребує значної матеріальної допомоги з боку 

держави. Зважаючи на те, що за останні роки доходи в Україні суттєво 

зменшились, порівнюючи з рівнем цін на товари та послуги які щодня 

зростають, у багатодітних батьків все частіше виникають труднощі із 

забезпеченням своїх дітей матеріальними благами.  

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України з питань соціального захисту багатодітних сімей» від 19 травня 2009 

року, визначено обсяг та види державного забезпечення багатодітних сімей. 

Законом України «Про охорону дитинства» встановлені такі пільги в сфері 

медичного обслуговування для дітей із багатодітних сімей (ч. 3 ст. 13): 

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; 

Однак, всупереч встановлених норм закону, діти із багатодітних сімей не 

отримують гарантовані їм державою пільги, закон фактично не діє. 

Звертаючись до закладів охорони здоров’я в тому числі до Запорізької обласної 

клінічної  лікарні, багатодітним батькам відмовляють у безоплатному наданні 

їх дітям тих послуг, які визначені ч. 3 ст. 13 ЗУ «Про охорону дитинства», 
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пояснюючи це тим, що з державного та місцевого бюджету не надходить 

фінансування на такі цілі. Така сама ситуація складається і з відпочинком та 

оздоровленням дітей, а також навчанням в освітніх закладах.  

Таким чином, з огляду на зазначену ситуацію, яка викликає невдоволення 

серед багатодітних сімей, прошу роз’яснити порядок надання пільг у сфері 

медичного обслуговування дітям із багатодітних сімей, а також надати 

інформацію щодо розміру щорічного бюджетного фінансування на вказані цілі  

Поряд з недотриманням норм закону, яким надаються пільги 

багатодітним сім’ям у сфері медичного обслуговування, існує ряд інших 

проблем даної категорії населення, які потребують негайного вирішення, 

основні з них: 

1. Забезпечення дітей до першого року життя безкоштовним дитячим 

харчуванням – молочними сумішами; 

2. Забезпечення батьків, у разі потреби, безкоштовним протезуванням; 

3. Надання знижки у вартості проведення різних операцій медичного 

характеру як батькам так і дітям; 

4. Безкоштовне медичне обстеження раз на рік багатодітних матерів. 

Вирішення зазначених питань, є ключовим моментом у проведенні 

соціальної реформи, спрямованої на покращення медичного обслуговування 

даної категорії населення, яка, порівняно з іншими, потребує значної 

матеріальної підтримки з боку держави.   

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 16, ч. 5, 9 ст. 17, ч. 2,3 ст. 36 

Закону України «Про статус народного депутата України», прошу Вас, 

розібратись в ситуації що склалась та вирішити на рівні Міністерства охорони 

здоров’я України проблеми, що порушені в даному зверненні, щодо надання 

допомоги багатодітних сімей Запорізького району Запорізької області. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу проінформувати 

мене та заявника - Громадська організація «Багатодітні родини Запорізької 

області Запорізького району» Берегиня», в особі голови Грушанської С.А., тел. 

0639487494, 0980210860,  за адресою: вул. Центральна, буд. 13, кв. 1, с. 

Лисогірка, Запорізький р-н, Запорізька обл., у визначений законодавством 

термін. 

 

  

  З повагою 

 

народний депутат України                                                      В. В. Кривохатько  

                                                                                                           (посв. 286) 

 


