
«Пакунок малюка»
Що змінилось?

З 1 вересня 2020 року замість "пакунків малюка" даватимуть по 
5000 грн. Урядом прийнято рішення розпочати з 1 вересня реа-
лізацію пілотного проекту "Монетизація одноразової натуральної 
допомоги "пакунок малюка" у 2020–2021 роках.

Пілотним проектом передбачено:
• запровадити цільову грошову компенсаційну виплату замість 

натуральної допомоги «пакунок малюка» у розмірі 5 тисяч гри-
вень;

•забезпечити із залученням АТ «Комерційний банк «Приват-
Банк» відкриття громадянам, у яких народилась дитина, рахунку 
із спеціальним режимом використання та видати їм спеціальну 
соціальну картку;

• встановити, що батьки дитини можуть звернутися за компен-
сацією протягом 12 місяців з дати народження дитини та само-
стійно протягом року витратити кошти грошової компенсації ви-
ключно для придбання дитині одягу, взуття, засобів гігієни та 
догляду, текстилю, іграшок, засобів гігієни для породіль;

• залучити до реалізації пілотного проєкту на договірних заса-
дах заклади роздрібної торгівлі для продажу батькам визначених 
дитячих товарів та товарів для породіль за спеціальною соціаль-
ної карткою.

 Фактично «пакунок малюка» будуть видавати у тих регіонах, 
де вони є в наявності, а потім, відповідно до прийнятої постанови 
за таким алгоритмом:

•  батьки новонароджених звертаються до АТ «КБ «Приват-
Банк» для відкриття рахунку;

• надалі – до структурного підрозділу з питань соціального за-
хисту населення батьками подається заява з необхідними доку-
ментами, а саме: 

1. Заяву на отримання „пакунку малюка”;
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2. свідоцтво про народження дитини;
3. довідку з пологового будинку про неотримання „пакунку ма-

люка”;
4. ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду отримувача.
Батьки мають право протягом року самостійно використову-

вати призначену грошову компенсацію у безготівковій формі на 
придбання товарів у закладах торгівлі, які долучились до публіч-
ного договору про реалізацію пілотного проекту.

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний характер, і вирішення окремих 
ситуацій потребує консультації зі спеціалістом.

Матеріал підготовлено за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» у межах про-
екту  «Створення безпечного та правоспроможного середовища у громадах Київщини» 
і не обов’язкового збігається з позицією Міжнародного фонду «Відродження».

За безкоштовною правовою допомогою ви можете звернутися 
після скасування карантинних заходів до Громадської організації 
«Правова єдність» за адресою: м. Біла Церква, вул. Леваневсько-
го, 55 (приміщення бібліотеки № 8) або дистанційно за телефонами
+380996040650 та +380683329421, на електронну пошту 
pravovadopomogabc@gmail.com та онлайн за доступом: 
ldn.org.ua/section/legal-help


