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УКРАЇНА 

ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ТА СІМЕЙНОЇ ПОЛІТИКИ 

 

НАКАЗ 
 

10.02.2022                                          м. Одеса                                               № 17 

 

Зареєстровано Південним 

міжрегіональним управлінням 

Міністерства юстиції (м. Одеса)  

15 лютого 2022 року за № 25/525 

Про внесення змін до наказу  

від 28 жовтня 2021 року № 251  

 

Відповідно до підпункту 4 пункту 5, підпункту 11 пункту 10 Положення 

про Департамент соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації від 06 лютого 2017 року № 74/А-2017, обласної комплексної 

програми соціальної підтримки населення на 2021–2023 роки «Соціальний 

захист населення в Одеській області», затвердженої рішенням Одеської 

обласної ради від 24 грудня 2020 року № 38-VIII, з метою впровадження 

механізму забезпечення електронними гаджетами малозабезпечених 

багатодітних родин, які перебувають у складних життєвих обставинах, для 

організації дистанційного навчання в умовах поширення гострої респіраторної 

інфекції COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (за рахунок 

коштів одного із бюджетів), 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Пункт 2 розділу І Порядку забезпечення електронними гаджетами 

малозабезпечених багатодітних родин, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, для організації дистанційного навчання в умовах поширення 

гострої респіраторної інфекції COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-

CoV-2 (за рахунок коштів одного із бюджетів), затвердженого наказом 

Департаменту соціальної та сімейної політики Одеської обласної державної 

адміністрації від 28 жовтня 2021 року № 251, зареєстрованим у Південному 

міжрегіональному управлінні Міністерства юстиції (м. Одеса) 08 листопада 

2021 року за № 214/474, викласти у такій редакції: 

«2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні: 

«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 
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багатодітної сім’ї включаються також діти, які навчаються за денною або 

дуальною формою здобуття освіти у закладах загальної середньої, професійної 

(професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти, - до закінчення 

закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років «заявник» - мати 

або батько дитини з малозабезпеченої багатодітної сім’ї, яка перебуває у 

складних життєвих обставинах. 

До сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, належать 

сім’ї, які не можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив, 

зокрема, таких обставин: 

жорстоке поводження з дитиною в сім’ї; 

відсутність постійного місця роботи у працездатних членів сім’ї (особи); 

відсутність житла, призначеного та придатного для проживання; 

відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, взяття під варту одного з членів сім’ї (особи), насильство в сім’ї 

(у тому числі щодо дитини); 

тривала хвороба, встановлена інвалідність (у тому числі дітей), вроджені 

вади фізичного та психічного розвитку, малозабезпеченість, безробіття одного з 

членів сім’ї (особи), що негативно впливає на виконання батьківських 

обов’язків, призводить до неналежного утримання дитини та догляду за нею; 

спосіб життя, внаслідок якого один із членів сім’ї (особа) частково або 

повністю не має здатності чи можливості самостійно піклуватися про особисте 

життя та брати участь у суспільному житті; 

ухиляння батьків від виконання обов’язків з виховання дитини; 

відібрання у батьків дитини без позбавлення батьківських прав; 

стихійне лихо; 

дискримінація осіб та/або груп осіб; 

«діти шкільного віку» - особи у віці 6 - 18 років, які здобувають загальну 

середню освіту; 

«електронний гаджет» - електронний пристрій, що поєднує в собі високі 

технології для здійснення дистанційного навчання; 

«малозабезпечена сім’я» - сім’я, яка з поважних або незалежних від неї 

причин має середньомісячний сукупний дохід нижчий, ніж прожитковий 

мінімум для сім’ї; 

Терміни вживаються в значеннях, визначених законами України «Про 

охорону дитинства», «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям», «Про соціальні послуги».». 

2. Наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування в засобах 

масової інформації. 

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на начальника 

управління сімейної та гендерної політики Департаменту соціальної та сімейної 

політики Одеської обласної державної адміністрації. 

 

 

В.о. директора                                                                              Олексій РЕВЯКІН 


