
Правобережне управління соціального захисту населення 

Дніпровської міської ради інформує 
 

01.09.2020 розпочав працювати новий механізм отримання грошової компенсації 

одноразової допомоги пакунок малюка. 

Громадяни, які у 2020 році не отримали натуральну допомогу "пакунок малюка" можуть 

звернутися за отриманням грошової компенсації замість цієї одноразової допомоги 

протягом 12 місяців з дня народження дитини до управління соціального захисту 

населення за місцем проживання. 

Від сьогодні АТ «Комерційний банк «ПриватБанк» розпочинає видачу картки для виплати 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка». 

Банком внесено зміни до Умов та правил надання банківських послуг (договір з 

клієнтами), якими передбачено новий банківський продукт – соціальна карта для виплат 

«Пакунок малюка».  

Головною особливістю даної карти є те, що її можна відкрити протягом року з дати 

народження дитини і кошти можна використати ще протягом року з моменту їх 

зарахування шляхом придбання дитячих товарів (засоби догляду за дітьми та дитячі 

засоби гігієни: підгузки, серветки; дитячий одяг та взуття; дитяче харчування; дитячий 

посуд; дитячі іграшки; текстиль для дітей, у тому числі рушники, ковдри) і товарів для 

породіллі (прокладки для лактації; прокладки післяпологові) у закладах торгівлі, які 

уклали з Мінсоцполітики публічний договір. 

Все це зроблено в рамках реалізації пілотного проекту «Монетизація одноразової 

натуральної допомоги «пакунок малюка», який запроваджено постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.07.2020 № 744 «Деякі питання реалізації пілотного проекту з 

монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».  

Для довідок звертайтесь до управлінь соціального захисту населення за місцем 

проживання/перебування. 

 
 



Нагадуємо, що з 1 вересня 2020 року запроваджено надання замість одноразової натуральної 
допомоги «пакунок малюка» цільової грошової компенсаційної виплати в розмірі 5 тис. грн 
шляхом її перерахування батькам, у яких народилась дитина, на поточний рахунок зі 
спеціальним режимом використання, відкритий в Комерційному банку «ПриватБанк», 
відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.07.2020 №744 «Деякі питання 
реалізації пілотного проекту з монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок 
малюка». 
Батькам надається право самостійно протягом року витратити кошти грошової компенсації 
виключно для придбання одягу, взуття, засобів гігієни та догляду, текстилю, іграшок дитині. 
В рамках реалізації пілотного проекту монетизації одноразової допомоги «пакунок малюка» 
запроваджено інтернет-платформу. Інтернет-платформа дасть можливість батькам легко 
обрати необхідні товари або вже укомплектований «пакунок малюка». 
Дані про роздрібні торговельні точки з Реєстру закладів торгівлі, що приєдналися до 
публічного договору про реалізацію пілотного проекту за посиланням https://pakunok-
malyuka.ioc.gov.ua/outletaddresses 

 


