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Шановний пане Юрію!

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації 

(далі - Департамент) розглянуто Ваш запит щодо надання при народженні 

дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка».

Надання при народженні дитини одноразової допомоги «пакунок малюка» 

здійснюється відповідно до Порядку надання при народженні дитини 

одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка»,

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 

(далі - Порядок).

Пунктом 6 Порядку передбачено, що надання допомоги «пакунок 

малюка», її доставка до пологових будинків здійснюється згідно 

з Меморандумом про взаєморозуміння між Урядом України та Управлінням 

Організації О б’єднаних Націй з обслуговування проектів і Дитячим фондом 

Організації О б’єднаних Націй у сфері соціального захисту сімей з дітьми 

та підтримки розвитку відповідального батьківства та проектних угод, 

укладених між обласними структурними підрозділами з питань соціального 

захисту населення та Управлінням Організації О б’єднаних Націй 

з обслуговування проектів на умовах співфінансування в межах та у строки 

реалізації проекту міжнародної технічної допомоги «Забезпечення соціального 

захисту та відповідального батьківства в Україні».

Від Міністерства соціальної політики України було отримано 

і опрацьовано декілька редакцій проекту Проектної Угоди (далі - Угода).

Редакція Угоди передбачає реалізацію вищезазначеного проекту шляхом 

забезпечення при народженні дитини одноразовою натуральною допомогою 

«пакунок малюка» на умовах співфінансування в межах реалізації проекту 

міжнародної технічної допомоги «Забезпечення соціального захисту 

та відповідального батьківства в Україні».

Зазначене суперечить принципам та засадам надання міжнародної 

технічної допомоги, які передбачені Порядком залучення, використання 

та моніторингу міжнародної технічної допомоги, затвердженим постановою
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Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 № 153 (із змінами), та поняттям, 

що вживаються у цьому Порядку.

Крім того, положення Угоди не відповідають нормам Закону України 

«Про публічні закупівлі» та Бюджетному кодексу України.

У зв’язку із недостатністю підстав, зазначену Угоду не підписано.

Враховуючи вищевикладене, реалізація пілотного проекту із надання при 

народженні дитини одноразової натуральної допомоги «пакунок малюка» 

залишається неможливою.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути 

оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

З повагою

Директор Департаменту О.А. Токарева

Городчикова (0626) 42-03-37 

Етенко (0626) 42-03-37


