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Прес-реліз
Одноразова натуральна допомога «Пакунок Малюка»
Поняття одноразової натуральної допомоги «Пакунок малюка»
Одноразова натуральна допомога "пакунок малюка" — набір необхідних
речей для новонародженої дитини. Допомога "пакунок малюка" є одноразовою
безповоротною адресною соціальною допомогою сім'ям.
Отримання допомоги “пакунок малюка” не тягне за собою зміни розміру
допомоги при народженні дитини.
Вартість отриманої допомоги “пакунок малюка” не враховується під час
обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються
відповідно до законодавства.
Суб’єкти отримання допомоги
Право на отримання допомоги "пакунок малюка" мають громадяни України,
іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території
України і народили живонароджену дитину.
Отримувач допомоги "пакунок малюка" - мати, батько, родичі, патронатний
вихователь новонародженої дитини.
Якщо у матері новонародженої дитини виникли ускладнення при пологах чи
хвороба, що унеможливлює здійснення нею догляду за новонародженою дитиною,
допомога "пакунок малюка" надається батьку або родичам такої дитини, або
патронатному вихователю, які доглядатимуть за нею.
Якщо батьки, родичі відмовилися від новонародженої дитини в пологовому
будинку (відділенні), допомога "пакунок малюка" надається патронатному вихователю,
який здійснюватиме догляд за новонародженою дитиною.
Вартість одноразової натуральної допомоги

Вартість одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка" без
урахування витрат на закупівлю товарів, робіт та послуг, пов'язаних з комплектуванням
пакунків і доставки їх до пологових будинків (відділень) усіх форм власності,

становить не більш як 5 тис. гривень.
Фінансування здійснюється відповідно до Порядку фінансування видатків
місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання державних програм соціального
захисту населення за рахунок субвенцій з державного бюджету, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів від 4 березня 2002 р. N 256 та Постанови Кабінету

Міністрів України "Про здійснення попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що
закуповуються за бюджетні кошти" від 23.04.2014 № 117.
Набір необхідних речей для новонародженої дитини

Підстави відмови в наданні
Підставами відмови у наданні допомоги є:
відмова від новонародженої дитини у пологовому будинку (відділенні) усіх форм
власності (далі - пологовий будинок);
відбування матір'ю покарання у місцях позбавлення волі та подальшого
перебування новонародженої дитини в будинку дитини при установі виконання
покарань;
смерть новонародженої дитини в пологовому будинку.
Порядок надання допомоги
Видача отримувачу допомоги "пакунок малюка" проводиться у пологовому
будинку працівником, уповноваженим головним лікарем.
Факт передачі допомоги "пакунок малюка" фіксується в акті приймання-передачі
згідно з додатками, затвердженими Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі
питання реалізації пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка".
Відомості обліку видачі допомоги "пакунок малюка" згідно з додатком 3,
затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації
пілотного проекту із надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги
"пакунок малюка" підписуються головним лікарем пологового будинку та щомісяця до 5
числа подаються до місцевих структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення для подальшого подання обласним структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення. Копії відомостей обліку видачі допомоги "пакунок
малюка" залишаються у пологовому будинку.
Допомога "пакунок малюка" видається отримувачам допомоги "пакунок малюка"
під час виписки новонародженої дитини з пологового будинку.

Патронатному вихователю може бути видано допомогу "пакунок малюка", якщо
він забрав новонароджену дитину з пологового будинку протягом місяця з дня
народження. Якщо на день виписки новонародженої дитини у пологовому будинку була
відсутня допомога "пакунок малюка", місцевий структурний підрозділ з питань
соціального захисту населення на підставі заяви отримувача допомоги "пакунок малюка"
звертається до обласного структурного підрозділу з питань соціального захисту населення
для забезпечення отримувача такою допомогою.
Обласний структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
протягом 14 робочих днів передає місцевому структурному підрозділу з питань
соціального захисту населення таку допомогу для її видачі отримувачу допомоги "пакунок
малюка". Місцевий структурний підрозділ з питань соціального захисту населення
протягом трьох робочих днів забезпечує безпосередню видачу допомоги "пакунок
малюка".
Отримувачі допомоги "пакунок малюка" можуть відмовитися від отримання
допомоги на підставі особистої письмової заяви відповідно до абзацу 3 пункту 9
Постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації пілотного проекту із
надання при народженні дитини одноразової натуральної допомоги "пакунок малюка".
Додаткові програми для батьків
З 1 січня 2019 р. стартує програма "Муніципальна няня", згідно якої держава
компенсуватиме батькам кошти у розмірі прожиткового мінімуму для зарплати няні.

Детально за посиланням:
https://www.facebook.com/volodymyrgroysman/videos/718231831679067/.
Отримати консультацію з правових питань можна у Першому миколаївському
місцевому центрі з надання безоплатної вторинної правової допомоги, який працює за
адресою: м. Миколаїв, вул.. Образцова, 4а/2, (0512) – 47-20-90, 47-20-91 або у відділі
«Ольшанське бюро правової допомоги» - м. Миколаїв, вул. Очаківська, 142, тел. (0512)
48-00-17.

Цілодобово функціонує єдиний телефонний номер системи безоплатної
правової допомоги – 0 800 213 103. Дзвінки зі стаціонарних та мобільних телефонів в
межах України безкоштовні.

