
Правобережне управління соціального захисту населення 

Дніпровської міської ради інформує 
 

У зв’язку зі зміною механізму надання послуги «пакунок малюка» з одноразової 

натуральної допомоги на грошову компенсацію відповідно до постанови Кабінету 

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

монетизації одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» надаємо покроковий 

алгоритм дій для отримання вищезазначеної допомоги. 

Отримувач допомоги (батьки, патронатні вихователі, прийомні батьки): 

І – звертається до АК «КБ «Приватбанк» та укладає договір, відкриває рахунок зі 

спеціальним режимом використання, отримує спеціальну соціальну картку «пакунок 

малюка». 

ІІ – звертається до управління соціального захисту населення протягом одного року з 

моменту народження дитини за місцем проживання (перебування) із заявою установленої 

форми та пакетом документів: 

– копія свідоцтва про народження дитини (якщо дитина народилась за кордоном, надає 

копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом іноземної 

держави, легалізованого в установленому порядку та засвідчену нотаріально); 

– довідка з пологового будинку про неотримання одноразової натуральної допомоги 

«пакунок малюка»; 

– копія документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків. 

В окремих випадках за потреби подаються копії посвідки на проживання, рішення органу 

опіки або суду про встановлення опіки або влаштування дитини до патронатного 

вихователя або прийомної сім’ї. 

Заява та пакет документів можуть буди подані в електронному вигляді (надаються 

фотокопії документів). 

ІІІ – самостійно витрачає кошти грошової компенсації у визначених закладах торгівлі 

(Реєстр учасників пілотного проекту торгівлі розміщується на офіційному веб-сайті 

Мінсоцполітики та АТ «КБ «Приватбану») для придбання визначених речей для дитини 

(засобів догляду, гігієни, одягу та взуття, дитячого харчування, посуду, іграшок, 

текстилю) та породіллі.  

Управління соціального захисту населення після отримання повного пакету документів 

протягом 5 днів приймає рішення про виплату грошової компенсації. 

Також на управління покладена функція здійснення контролю за цільовим використанням 

грошової компенсації шляхом вибіркової перевірки закладів торгівлі, що включені до 

реєстру учасників пілотного проекту. 

З питань призначення допомоги «пакунок малюка» звертатись: 

у Новокодацькому районі: вул. Трудова, 1 А, тел. 094 910 79 85  

у Чечелівському районі: вул. Уральська, 5, тел. 094 885 95 27, 094 885 95 28 
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