
Картка обліку багатодітної сім'ї 
 

1. Відомості про батьків 

 
 М а т и  Б а т ь к о  

Прізвище, ім'я та по батькові   

Дата народження   

Місце фактичного проживання   

Контактний телефон   

Місце реєстрації (прописки)   

Паспортні дані (серія, номер, 

ким і коли виданий) 

 

  

Реєстраційний номер облікової 

картки платника податків 
  

Сімейний стан   

Освіта (які  навчальні  заклади 

закінчив (ла), коли, 

спеціальність за дипломом) 

  

Де і ким працює 

 

  

Наявність інвалідності   

Державні нагороди та відзнаки   

Додаткові відомості   
 

Відомості про 

сім'ю 

повна сім'я 01  

діти виховуються з батьком 02  

діти виховуються з матір'ю 03  

молоді сім'ї (батьки до 35 років) 04  
 

Відомості про 

батьків 

батько-інвалід 05  

мати-інвалід 06  

 

Працевлаштування 

батьків 

працюють мати і батько 30  

працює батько 31  

працює  мати 32  

не працюють обоє 33  

 

2. Відомості про дітей.  

 
№ 

з/п 

 

Прізвище, ім’я, по батькові 

Дата 

народження 

Місце навчання чи 

роботи 

Наявність 

функціона

льних 

обмежень 

Примітки 

 (інформація про 

заняття у гуртках, 

секціях, досягнення) 

1      
2      
3      
4      
5      
6      
7      
8      
9      

Відомості про дітей, які досягли повноліття 
Прізвище, ім’я, по батькові Дата 

народження 

Адреса 

проживання 

Умови 

прожива

ння 

освіта Місце навчання 

чи роботи 

Сімей

ний 

стан 

       
       
       
       
       

 

Відомості про дітей наявність дітей з функціональними обмеженнями 07  



3. Відомості про житло  

 
Сім’я  

проживає: 

у власному будинку 08  у будинку батьків 12  

у власній квартирі 09  у квартирі батьків 13  

у найманому будинку 10  у гуртожитку 14  

у найманій квартирі 11  у родичів 15  

   Інше (вказати) 17  

 

Потребують поліпшення житлових умов 34  

Загальна житлова площа, кв. м  Кількість кімнат  

 

Наявність підсобного господарства  

Наявність земельної ділянки (га) (П.І.Б. власника)  

Інше спільне нерухоме майно  

Наявність авто, сільськогосподарської техніки  
 

4. Чи перебуває сім'я на обліку щодо для отримання житла  

(№ черги, з якого року?) 

16  

 

5. Пільги, якими користується сім'я 

 
Звільнення від оплати за дошкільний заклад 18  

Звільнення від оплати за харчування дітей у загальноосвітній школі 18  

Забезпечення дітей шкільною формою 19  

Забезпечення дітей підручниками 20  

Безкоштовне відвідання гуртків, секцій, шкіл естетичного виховання 21  

Безкоштовне отримання продуктових наборів 22  

Отримання гуманітарної допомоги 23  

Інше(вказати) 24  

Субсидії на оплату житла , комунальних послуг тощо   

Забезпечення оздоровчими послугами   

 

6. Соціальна допомога, яку отримує сім'я 

 

Відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу 

малозабезпеченим сім’ям” 

25  

Відповідно до Закону України ”Про державну допомогу сім’ям з дітьми”   

допомога по вагітності та пологам 26  

допомога при народженні дитини 27  

допомога по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку  28  

допомога на дітей одиноким матерям 29  

допомога на дітей-інвалідів   
 

Інше (пенсія по втраті годувальника та тощо, вказати)  
 

Чи перебуває сім'я на обліку в банку сімей, які 

опинилися в складних життєвих обставинах (якщо 

так, то з якого часу та під яким кодом) 

 

Чи перебуває (ла) сім'я на соціальному супроводі 

(якщо так, указати термін) 

 

 

 

7. Основні проблеми та потреби сім'ї: 
________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 
           

___________________________________ 

“___”____________2021 року                                                                                       (підпис, прізвище, ініціали особи, яка заповнювала картку) 


