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№

1
2

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

ЗАКОН УКРАЇНИ
про внесення змін до Закону України
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
щодо надання при народженні дитини

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ЗАКОН УКРАЇНИ
-1- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
В
назві
законопроекту
«натуральної» виключити

Відхилено
слово

Про внесення змін до Закону України
«Про державну допомогу сім'ям з дітьми»
щодо надання при народженні дитини

1

№

Редакція, прийнята в першому читанні

одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка»

Пропозиції та поправки до проекту

-2- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Висновки, обґрунтування

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка»

У назві законопроекту слово "натуральної"
виключити.
3

Верховна Рада України п о с т а н о в л я

Верховна Рада України постановляє:

є:
4

5
6

І. Внести до Закону України «Про
державну допомогу сім'ям з дітьми»
(Відомості Верховної Ради України (ВВР),
1993, № 5, ст.21 із наступними змінами) такі
зміни:
1. Частину першу статті 2 доповнити
абзацом четвертим такого змісту:
««пакунок малюка» – державна одноразова
натуральна допомога, що відноситься до
державної допомоги при народжені дитини та
надається громадянам України, іноземцям та
особам без громадянства, які на законних
підставах проживають на території України і
народили живонароджену дитину, за рахунок
коштів Державного бюджету України.».

-3- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
в абзаці другому частини першої розділу І
законопроекту
слово
«натуральна»
виключити
-4- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238)
Абзац другий пункту 1 Розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
"пакунок малюка - державна одноразова
натуральна допомога, що відноситься до
державної допомоги при народженні дитини
та надається громадянам України, іноземцям
та особам без громадянства, які на законних
підставах проживають на території України і
народили живонароджену дитину, а у разі їх
відсутності - патронатним вихователям,
прийомним батькам, батькам-вихователям,
опікунам новонародженої дитини за рахунок
коштів Державного бюджету України, або
грошова компенсація вартості такої державної
одноразової натуральної допомоги, яка
перераховується на поточний рахунок із
спеціальним режимом використання батьків,
у яких народилась дитина, батьківвихователів,
опікунів
новонародженої
дитини".
-5- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

І. Внести до Закону України «Про
державну допомогу сім'ям з дітьми»
(Відомості Верховної Ради України, 2001 р.,
№ 20, ст. 102 із наступними змінами) такі
зміни:
1. Частину першу статті 2 доповнити
новим абзацом такого змісту:
одноразова натуральна допомога «пакунок
малюка» – одноразова натуральна допомога,
що відноситься до допомоги при народжені
дитини.

Враховано частково

Відхилено
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Абзац другий пункту 1 викласти у такій
редакції: "«пакунок малюка» – одноразова
допомога, що належить до державної
допомоги при народжені дитини, яка
надається громадянам України, іноземцям та
особам без громадянства, які на законних
підставах проживають на території України,
за рахунок коштів Державного бюджету
України у натуральній або грошовій формі.".
-6- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128), Н.д.
Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко В. С.
(р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к. №266)
Абзац другий пункту 1 розділу І проекту
викласти в такій редакції:
"пакунок малюка" - державна одноразова
натуральна допомога у вигляді набору
необхідних речей для новонародженої
дитини.".
-7- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)
Абзац другий пункту першого розділу І
після слів "Державного бюджету України"
доповнити словами "або грошова компенсація
вартості одноразової натуральної допомоги.".
-8- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

7

2. Частину першу статті 3 доповнити
пунктом 6 такого змісту:

Абзац другий пнкту 1. Розділу І
законопроекту викласти у наступній редакції:
"пакунок малюка" - державна одноразова
натуральна допомога, що є складником
держаної допомоги при народженні дитини та
адресно надається за рахунок коштів
Державного бюджету України громадянам
України,
іноземцям
та
особам
без
громадянства, які на законних підтсавах
проживають на території України і народили
живонароджену дитину.".
-9- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Відхилено

Відхилено

Враховано

2. Пункт 2 частини першої статті 3
викласти в такій редакції:

3

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Частину другу розділу І законопроєкту
викласти у такій редакції:
"Пункт 2 частини першої статті 3 викласти
у такій редакції:
"2) допомога при народженні дитини,
одноразова натуральна допомога "пакунок
малюка";"
-10- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 2 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"2. Пункт 2 частини першої статті 3
викласти в такій редакції:
"2) допомога при народженні дитини,
одноразова натуральна допомога у вигляді
набору необхідних речей для новонародженої
дитини.".
-11- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

8

9

«6) допомога, передбачена абзацом
четвертим частини першої статті 2 цього
Закону.».

3. Статтю 5 доповнити частинами третьою
та четвертою такого змісту:

Пункт 2. Розділу І законопроекту
виключити.
-12- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано частково

Відхилено

Відхилено

абзац другий частини другої розділу І
законопроекту викласти у такій редакції:
«6) допомога «пакунок малюка.»

-13- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Абзац другий пункту 2 викласти у такій
редакції: "6) «пакунок малюка».".
-14- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

в абзаці першому частини третьої розділу І
законопроекту слова «третьою та четвертою»
замінити словами «третьою-шостою»
-15- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко

Враховано частково

"2) допомога при народженні дитини,
одноразова натуральна допомога "пакунок
малюка".

3. Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Органи (заклади), що
призначають і здійснюють виплату (видачу)
державної допомоги сім'ям з дітьми
Допомога при народженні дитини,
допомога при усиновленні дитини, допомога
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 3 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"3. У статті 5:
1) назву статті викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Органи (заклади), що
призначають і здійснюють виплату (видачу)
державної допомоги сім'ям з дітьми"
2) доповнити статтю частинами третьою та
четвертою такого змісту:
"Видача
отримувачу
одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка"
проводиться у закладі охорони здоров'я
(пологовому будинку, пологовому відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі тощо) незалежно від форми власності
та підпорядкування, працівником закладу
охорони здоров'я, уповноваженим на це
адміністрацією відповідного закладу.
У разі відсутності у закладі охорони
здоров'я (пологовому будинку, пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному центрі тощо) одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка" або
у разі звернення отримувача зазначеної
допомоги до органів соціального захисту
населення, її видача проводиться місцевим
структурним
підрозділом
з
питань
соціального захисту населення за місцем
проживання або перебування отримувача
одноразової натуральної допомоги "пакунок
малюка" на підставі його особистої письмової
заяви".
-16- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)
Пункт 3. Розділу І закнопроекту викласти у
наступній редакції:
"Стаття 5. Органи, що призначають і
здійснюють виплату державної допомоги
сім'ям з дітьми

Враховано редакцію

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, допомога на дітей одиноким
матерям, допомога на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи,
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні
орфанні
захворювання,
онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі психічні
розлади,
цукровий
діабет
I
типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на дитину,
яка отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
призначають
і
виплачують
органи
соціального захисту населення за місцем
проживання батьків (усиновлювачів, опікуна,
піклувальника).
Допомога у зв'язку з вагітністю та
пологами жінкам, зазначеним у частині другій
статті 4 цього Закону, призначається і
виплачується за місцем основної роботи
(служби).
Видача
отримувачу
одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
проводиться у закладі охорони здоров'я
(пологовому будинку або пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному центрі тощо) незалежно від
форми
власності
та
підпорядкування
працівником,
уповноваженим
на
це
адміністрацією відповідного закладу.
У разі відсутності у закладі охорони
здоров'я
(пологовому
будинку
або
пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі
тощо)
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» її видача проводиться органами
соціального захисту населення за місцем
проживання або перебування отримувача на
підставі його особистої письмової заяви».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Всі види державної допомоги сім'ям з
дітьми, крім допомоги у зв'язку з вагітністю та
пологами жінкам, зазначеним у частині другій
статті 4 цього Закону, призначають і
виплачують органи соціального захисту
населення за місцем проживання батьків
(усиновлювачів, опікуна, піклувальника).
Допомога у зв'язку з вагітністю та
пологами жінкам, зазначеним у частині другій
статті 4 цього Закону, призначається і
виплачується за місцем основної роботи
(служби).
Видача
отримувачу
одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка"
здійснюється у закладі охорони здоров'я
(пологовому будинку або пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному центрі тощо) незалежно фід
форми власності та підпорядкування,
працівником закладу охорони здоров'я,
уповноваженим на це адміністрацією
відповідного закладу.
У разі відустності у закладі охорони
здоров'я
(пологовому
будинку
або
пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі
тощо)
одноразової натуральної допомоги "пакунок
малюка" її видача проводится місцевим
структурним
підрозділом
з
питань
соціального
захисту
населення
за
зарєстрованим місцем проживання або
перебування
отримувача
оноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка" на
підставі його особистої пісьмової заяви.".
-17- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

Пункт 3 частини першої законопроекту
викласти в такій редакції:
3. Статтю 5 викласти в такій редакції:
"Стаття 5. Органи (заклади), що
призначають і здійснюють виплату (видачу)
державної допомоги сім'ям з дітьми

6

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Допомога при народженні дитини,
допомога при усиновленні дитини, допомога
на дітей, над якими встановлено опіку чи
піклування, допомога на дітей одиноким
матерям, допомога на дітей, хворих на тяжкі
перинатальні ураження нервової системи,
тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні
орфанні
захворювання,
онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкі психічні
розлади,
цукровий
діабет
I
типу
(інсулінозалежний), гострі або хронічні
захворювання нирок IV ступеня, на дитину,
яка отримала тяжку травму, потребує
трансплантації органа, потребує паліативної
допомоги, яким не встановлено інвалідність
призначають
і
виплачують
органи
соціального захисту населення за місцем
проживання батьків (усиновлювачів, опікуна,
піклувальника).
Допомога у зв'язку з вагітністю та
пологами жінкам, зазначеним у частині другій
статті 4 цього Закону, призначається і
виплачується за місцем основної роботи
(служби).
Видача
отримувачу
одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
проводиться у закладі охорони здоров'я
(пологовому будинку або пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному центрі тощо) незалежно від
форми
власності
та
підпорядкування
працівником,
уповноваженим
на
це
адміністрацією відповідного закладу.
У разі відсутності у закладі охорони
здоров'я
(пологовому
будинку
або
пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі
тощо)
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» її видача проводиться органами
соціального захисту населення за місцем

7

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

проживання або перебування отримувача на
підставі його особистої письмової заяви».
-18- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

10

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

після абзацу першого частини третьої
розділу І законопроекту додати абзац такого
змісту:
«Допомога «пакунок малюка» може
надаватись отримувачу в натуральній формі
або у вигляді грошової компенсації вартості
допомоги “пакунок малюка”».

11

12

«Видача
отримувачу
одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
проводиться у закладі охорони здоров'я
(пологовому будинку або пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному центрі тощо) незалежно від
форми власності та підпорядкування,
працівником закладу охорони здоров'я,
уповноваженим на це адміністрацією
відповідного закладу.

У разі відсутності у закладі охорони
здоров'я
(пологовому
будинку
або
пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі
тощо)
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» її видача проводиться місцевим
структурним
підрозділом
з
питань
соціального захисту населення за місцем

-19- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Абзац другий пункту 3 викласти у такій
редакції: "Видача отримувачу одноразової
допомоги «пакунок малюка» у натуральній
формі здійснюється у закладі охорони
здоров'я
(пологовому
будинку
або
пологовому
відділенні,
перинатальному
центрі,
неонатальному
центрі
тощо)
незалежно
від
форми
власності
та
підпорядкування,
працівником
закладу
охорони здоров'я, уповноваженим на це
адміністрацією відповідного закладу. У разі
відсутності у закладі охорони здоров'я
одноразової допомоги «пакунок малюка» у
натуральній формі її видача здійснюється
місцевим структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення за місцем
проживання або перебування отримувача
одноразової допомоги «пакунок малюка» на
підставі його особистої письмової заяви.".
-20- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Абзац третій пункту 3 викласти у такій
редакції: "Виплата одноразової допомоги
«пакунок малюка» у грошовій формі
здійснюється у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.".

8

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

проживання або перебування отримувача
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» на підставі його особистої письмової
заяви.».
13

-21- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

після абзацу третього частини третьої
розділу І законопроекту додати абзац такого
змісту:
«Призначення
грошової
компенсації
вартості одноразової натуральної допомоги
“пакунок
малюка”
здійснюється
структурними
підрозділами
з
питань
соціального захисту населення районних,
районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчими органами
міських, міст обласного значення, районних у
містах (у разі їх утворення) рад за місцем
проживання
або
місцем
перебування
отримувача, в порядку та на умовах,
встановлених Кабінетом Міністрів України.»
14

-22- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Пункт третій розділу І доповнити новим
абзацом такого змісту:
"Громадяни України, іноземці та особи без
громадянства, які на законних підставах
проживають на території України і народили
живонароджену дитину на підставі особистої
письмової заяви мають право відмовитись від
отримання одноразової натуральної допомоги
"пакуно малюка" та отримати грошову
компенсацію
вартості
одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка" на
поточний рахунок із спеціальним режимом
використання батьків, у яких народилася
дитина, а в разі їх відсутності - патронатних
вихователів, прийомних батьків, батьків
вихователів,
опікунів
новонародженої
дитини, відкритий в акціонерному товаристві
комерційний банк "ПриватБанк.".

9

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

15

4. Статтю 6 після частини другої
доповнити новою частиною такого змісту:

16

«Документи, необхідні для надання
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» готує адміністрація закладу охорони
здоров'я відповідно до наявних потреб.».

-23- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 4 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"4. Статтю 6 після частини другої
доповнити частинами третьою та четвертою
такого змісту:
"Документи, необхідні для надання
одноразової натуральної допомоги "пакунок
малюка" готує адміністрація закладу охорони
здоров'я відповідно до наявних потреб.
У випадках народження дитини поза
межами
закладів
охорони
здоров’я
(пологового будинку, пологового відділення,
перинатального
центру,
неонатального
центру тощо), отримувачі одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка"
мають право звернутися за її отриманням до
органів соціального захисту населення у
термін до досягнення дитиною віку 1 року.".
У зв'язку з цим частину третю вважати
частиною п'ятою.".
-24- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано

4. Статтю 6 після частини другої
доповнити двома новими частинами такого
змісту:

Відхилено

«Документи, необхідні для надання
одноразової натуральної допомоги "пакунок
малюка", готує адміністрація закладу охорони
здоров'я відповідно до потреби.
У разі народження дитини поза межами
закладів охорони здоров’я (пологового
будинку,
пологового
відділення,
перинатального
центру,
неонатального
центру
тощо)
отримувач
одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка" має
право звернутися за її отриманням до органів
соціального захисту населення за місцем його
проживання або перебування протягом року з
дня народження дитини».

абзац другий частини четвертої розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Документи, необхідні для надання
одноразової допомоги «пакунок малюка» в
натуральній формі готує адміністрація
закладу охорони здоров'я відповідно до
наявних потреб.»
-25- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці другому пункту 4 слова та знаки
"одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка»" замінити словами та знаками
"одноразової допомоги «пакунок малюка» у
натуральній формі".
-26- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

10

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Абзац другий пункту четвертого розділу І
після слів та символів "пакунок малюка"
доповнити словами та символами "або
грошової компенсації вартості одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка".
17
18

У зв'язку з цим частину третю вважати
частиною четвертою.
5. Доповнити Закон статтею 111 такого
змісту:

-27- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 6 розділу І проекту викласти як
пункт 5 у такій редакції:
"5. Доповнити закон статтею 11-1 такого
змісту:
"Стаття 11-1. Надання при народженні
дитини одноразової натуральної допомоги
"пакунок малюка"
"Пакунок
малюка"
є
одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою сім’ям, в яких народилася дитина,
а в разі відсутності матері/батька - родичам,
усиновлювачам, патронатним вихователям,
прийомним батькам, батькам-вихователям,
опікунам новонародженої дитини.
Право
на
отримання
одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка"
мають громадяни України, іноземці та особи
без громадянства, які на законних підставах
проживають на території України і народили
живонароджену дитину.
Одноразова натуральна допомога "пакунок
малюка" надається на кожну живонароджену
дитину.
Комплектування одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" здійснюється
згідно з переліком дитячих товарів для
комплектування одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка", затвердженим
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері соціального захисту, за

Враховано частково

У зв'язку з цим частину третю вважати
частиною п’ятою.
5. Доповнити статтею 111 такого змісту:

11

№

19

20

Редакція, прийнята в першому читанні

«Стаття 111. Надання при народженні
дитини одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка»

«Пакунок малюка» є одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою сім'ям, в яких народилася дитина,
а в разі відсутності батьків – родичам,
патронатним вихователям новонародженої
дитини. Одноразова державна натуральна
допомога «пакунок малюка» надається на
кожну живонароджену дитину.

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

погодженням з центральним органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
охорони здоров’я.".
-28- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці другому пункту 5 слово
"натуральної" виключити.
-29- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

В абзаці другому пункту шостого (п'ятого
в порівняльній таблиці до ІІ читання) розділу
І після слів та символів "пакунок малюка"
доповнити словами та символами "або
грошової компенсації вартості одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка".
-30- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац третій частини п'ятої розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
Одноразова натуральна допомога "пакунок
малюка"
є
безповоротною
адресною
соціальною допомогою сім’ям, в яких
народилася дитина, а в разі відсутності обох
батьків – родичам, які у встановленому
законом порядку забирають дитину з
пологового будинку або з іншого закладу
охорони
здоров'я,
усиновлювачам,
патронатним
вихователям,
прийомним
батькам, батькам-вихователям, опікунам
новонародженої дитини."
-31- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Враховано

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

«Стаття 111. Надання при народженні
дитини одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка»

Одноразова натуральна допомога "пакунок
малюка"
є
безповоротною
адресною
соціальною допомогою сім’ям, в яких
народилася живонароджена дитина, а в разі
відсутності обох батьків – родичам, які у
встановленому законом порядку забирають
дитину з пологового будинку або з іншого
закладу охорони здоров'я, усиновлювачам,
патронатним
вихователям,
прийомним
батькам, батькам-вихователям, опікунам
новонародженої дитини.

Враховано частково

абзац третій частини п'ятої розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«Пакунок малюка» є одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою батькам, у яких народилася
дитина, а в разі відсутності батьків –
патронатним
вихователям,
прийомним

12

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

батькам, батькам-вихователям, опікунам
новонародженої
дитини.
Одноразова
державна допомога «пакунок малюка»
надається на кожну живонароджену дитину.»
-32- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238)
В абзаці третьому пункту 6 Розділу І
законопроекту
слова
"патронатним
вихователям
новонародженої
дитини"
замінити словами "патронатним вихователям,
прийомним батькам, батькам-вихователям,
опікунам новонародженої дитини".
-33- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)
«Пакунок малюка» є одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою сім'ям, в яких народилася дитина,
а в разі відсутності батьків – родичам,
опікунам,
патронатним
вихователям
новонародженої
дитини.
Одноразова
державна натуральна допомога «пакунок
малюка» надається на кожну живонароджену
дитину.
-34- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Враховано частково

Враховано частково

Відхилено

Абзац третій пункту 5 викласти у такій
редакції: "«Пакунок малюка» є одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою сім'ям, в яких народилася дитина,
а в разі відсутності батьків – родичам,
патронатним вихователям новонародженої
дитини. Одноразова допомога «пакунок
малюка» надається за вибором отримувача
цієї допомоги у натуральній або грошовій
формі на кожну живонароджену дитину.".
-35- Н.д. Абрамович І. О. (р.к. №138)

Враховано частково

«Пакунок малюка» є одноразовою
безповоротною
адресною
соціальною
допомогою сім’ям, в яких народилася дитина,
а в разі відсутності батьків - родичам,
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№

21

22

Редакція, прийнята в першому читанні

Комплектування одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка» здійснюється
згідно з переліком дитячих товарів для
комплектування одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка», затвердженим
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері соціального захисту.».

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

усиновлювачам, патронатним вихователям,
прийомним батькам, батькам-вихователям,
опікунам
новонародженої
дитини.
Одноразова державна натуральна допомога
«пакунок малюка» надається на кожну
живонароджену дитину.
-36- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакцію

В абзаці третьому пункту 6. (пункті 5 в
порівняльній таблиці до ІІ читання") Розділу І
слово "родичам" замінити словами та знаками
"особам, що їх замінюють".
-37- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

в абзаці четвертому частини п'ятої розділу
І законопроекту слова «Комплектування
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» замінити словами «Комплектування
одноразової допомоги «пакунок малюка» в
натуральній формі».
-38- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Абзац четвертий пункту 5 викласти у такій
редакції:
"Комплектування
одноразової
допомоги «пакунок малюка» у натуральній
формі здійснюється згідно з переліком,
затвердженим
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
соціального захисту.».
-39- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

Враховано редакцію

Абзац четвертий пункту 6 (пункту 5 в
порівняльній таблиці до ІІ читання) Розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
"Перелік
дитячих
товарів
для
комплектування одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" затверджується
центральним органм виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політики у сфері соціального захисту".
-40- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Комплектування одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка» здійснюється
згідно з переліком дитячих товарів,
затвердженим
центральним
органом
виконавчої влади, що забезпечує формування
та реалізує державну політику у сфері
соціального захисту».
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

23

6. Статтю 12 доповнити частинами другою
та третьою такого змісту:

24

«Одноразова
натуральна
допомога
«пакунок малюка» надається у строк, що не
перевищує 30 календарних днів з дня

Пропозиції та поправки до проекту

Пункт шостий (п'ятий в порівняльній
таблиці до другого читання) розділу І
доповнити третім та четвертим абзацом
такого змісту:
"Виплата
грошової
компенсації
проводиться у грошовій безготівковій формі
шляхом перерахування коштів на спеціальний
рахунок
отримувача,
відкритий
в
акціонерному товаристві комерційний банк
"ПриватБанк" (далі уповноважений банк), на
підставі укладеного між Мінсоцполітики та
уповноваженим банком договору про
взаємодію.
Примірна форма договору про відкриття
спеціального
рахунка
затверджується
уповноваженим банком за погодженням з
Мінсоцполітики".
-41- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 5 розділу І проекту викласти як
пункт 6 у такій редакції:
"6. Статтю 12 оповнити частинами другою
та третьою такого змісту:
"Одноразова
натуральна
допомога
"пакунок малюка" надається у строк, що не
перевищує 30 календарних днів з дня
народження дитини або з дня звернення за її
отриманням у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.
Вартість
одноразової
натуральної
допомоги "пакунок малюка", становить не
більш як 3 розміри прожиткового мінімуму
для дітей віком до 6 років, встановленого
законом на дату її видачі, та не зараховується
до розміру допомоги, зазначеної у частині
першій цієї статті.".
-42- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)
в абзаці другому частини шостої розділу І
законопроекту слова «натуральна допомога

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

6. Статтю 12 доповнити частинами другою
і третьою такого змісту:

Відхилено

«Одноразова
натуральна
допомога
«пакунок малюка» надається у строк, що не
перевищує 30 календарних днів з дня
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

народження дитини у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

«пакунок малюка»» замінити словами
«допомога «пакунок малюка» в натуральній
формі»

25

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

народження дитини у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України.

-43- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

Абзац другий пункту 6 викласти у такій
редакції: "Одноразова допомога «пакунок
малюка» у натуральній або грошовій формі
надається у строк, що не перевищує 30
календарних днів з дня народження дитини у
порядку, встановленому Кабінетом Міністрів
України.".
-44- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Абзац другий пункту п'ятого (шостого в
порівняльній таблиці до ІІ читання) розділу І
після слів та символів "пакуно малюка"
доповнити словами та символами "або
грошова компенсація вартості одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка".
-45- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

частину шосту розділу І законопроекту
після абзацу другого доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Допомога «пакунок малюка», що
надається у вигляді грошової компенсації
вартості допомоги “пакунок малюка”,
здійснюється одноразово в порядку та на
умовах, встановлених Кабінетом Міністрів
України.»
26

Розмір вартості одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка» затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері соціального захисту, та не
зараховується
до
розміру
допомоги,
зазначеній у частині першій цієї статті.».

-46- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзац третій частини шостої розділу І
законопроєкту викласти у такій редакції:
"Вартість
одноразової
натуральної
допомоги «пакунок малюка» становить не

Враховано

Вартість
одноразової
натуральної
допомоги «пакунок малюка» відповідно до
бюджетного фінансування становить не менш
як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей
віком до 6 років, встановленого законом на
дату її видачі, та не зараховується до розміру
допомоги, передбаченої частиною першою
цієї статті".
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

більш як 3 розміри прожиткового мінімуму
для дітей віком до 6 років, встановленого
законом на дату її видачі, та не зараховується
до розміру допомоги, зазначеній у частині
першій цієї статті."
-47- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Відхилено

в абзаці третьому частини шостої розділу І
законопроекту слова «натуральної допомоги
«пакунок малюка»» замінити словами
«допомоги «пакунок малюка» в натуральній
формі»
-48- Н.д. Євтушок С. М. (р.к. №436)

Враховано

Розмір вартості одноразової натуральної
допомоги «пакунок малюка» становить не
менше трьох
прожиткових мінімумів на одну дитину
віком до 6 років та затверджується
центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування та реалізує державну
політику у сфері соціального захисту. Розмір
вартості одноразової натуральної допомоги
«пакунок малюка» не зараховується до
розміру допомоги, зазначеній у частині
першій цієї статті.».
-49- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці третьому пункту 6 слова
"вартості" і "натуральної" виключити.
-50- Н.д. Кабаченко В. В. (р.к. №184)

Відхилено

Абзац третій пункту п'ятого (шостого в
порівняльній таблиці до ІІ читання) розділу І
післ слів та символів "пакунок малюка"
доповнии словами та символами "та грошової
компенсації вартості одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка".
-51- Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94)

Враховано

Абзац третій частини шостої розділу І
викласти в такій редакції:
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№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

"Вартість
одноразової
натуральної
допомоги «пакунок малюка» відповідно до
бюджетного фінансування становить не менш
як 3 розміри прожиткового мінімуму для дітей
віком до 6 років, встановленого законом на
дату її видачі, та не зараховується до розміру
допомоги, передбаченої частиною першою
цієї статті".
-52- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

27

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

частину шосту розділу І законопроекту
після абзацу третього доповнити новим
абзацом такого змісту:
«Розмір допомоги «пакунок малюка», що
надається у вигляді грошової компенсації
вартості допомоги “пакунок малюка”,
становить три прожиткові мінімуми на одну
особу в розрахунку на місяць для дітей віком
до 6 років, встановлені на дату подання
документів отримувачем для призначення
грошової компенсації.»

28

7. Розділ VIII «Прикінцеві положення»
доповнити пунктом 12 такого змісту:

-53- Н.д. Батенко Т. І. (р.к. №324), Н.д.
Констанкевич І. М. (р.к. №238)
Пункт 5 Розділу І законопроекту
доповнити новим абзацом такого змісту:
"Розмір вартості одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" не може
становити менше трьох прожиткових
мінімумів на дитину віком до 6 років,
встановлених на 1 січня року надання такої
допомоги".
-54- Н.д. Королевська Н. Ю. (р.к. №128),
Н.д. Солод Ю. В. (р.к. №258), Н.д. Гнатенко
В. С. (р.к. №260), Н.д. Мороз В. В. (р.к.
№266)
Пункт 7 розділу І проекту викласти в такій
редакції:
"7. Розділ VIII "прикінцеві положення"
доповнити пунктом 1-2 такого змісту:
"12. Тимчасово з 1 жовтня 2020 року до 31
грудня 2020 року закупівля дитячих товарів

Враховано редакцію

Враховано частково

7. Розділ VIII «Прикінцеві положення»
доповнити пунктом 12 такого змісту:

18

№

Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

для комплектування одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка" організовується
та здійснюється через Управління Організації
Об’єднаних Націй з обслуговування проектів
в рамках пілотного проекту та згідно з
Меморандумом про взаєморозуміння між
Урядом України та Управлінням Організації
Об’єднаних Націй з обслуговування проектів
і Дитячим фондом Організації Об’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 Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів, з подальшою
доставкою до закладів та органів, що
здійснюють видачу одноразової натуральної
допомоги "пакунок малюка".
-55- Н.д. Гришина Ю. М. (р.к. №428)

29

« 12. Тимчасово з 1 жовтня 2020 року до 31
грудня 2020 року закупівля одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
організовується та здійснюється через
Управління Організації Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів в рамках пілотного
проекту та згідно з Меморандумом про
взаєморозуміння між Урядом України та
Управлінням Організації Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів і Дитячим фондом
Організації Об’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 Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів, з подальшою

Пункт 7. Розділу І законопроекту
виключити.
-56- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Абзаци другий та третій частини сьомої
розділу І законопроєкту викласти у такій
редакції: "1-2. Тимчасово до 31 грудня 2020
року закупівля товарів для комплектування
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» організовується та здійснюється
через Управління Організації Об'єднаних
Націй з обслуговування проектів в Порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України,
згідно з Меморандумом про взаєморозуміння
між Урядом України та Управлінням
Організації
Об’єднаних
Націй
з
обслуговування проектів і Дитячим фондом
Організації Об’єднаних Націй у сфері

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Відхилено

Враховано

«12. Тимчасово, до 31 грудня 2020 року,
закупівля
товарів для комплектування
одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка» організовується та здійснюється
через Управління Організації Об'єднаних
Націй з обслуговування проектів у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України
згідно з Меморандумом про взаєморозуміння
між Урядом України та Управлінням
Організації
Об’єднаних
Націй
з
обслуговування проектів і Дитячим фондом
Організації Об’єднаних Націй у сфері
соціального захисту сімей з дітьми та
підтримки
розвитку
відповідального
батьківства.
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Редакція, прийнята в першому читанні

Пропозиції та поправки до проекту

доставкою до пологових будинків та відділів
соціального забезпечення населення.

соціального захисту сімей з дітьми та
підтримки
розвитку
відповідального
батьківства. З 1 січня 2021 року закупівля
товарів для комплектування одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»
здійснюється відповідно до Закону України
«Про публічні закупівлі""
-57- Н.д. Рєпіна Е. А. (р.к. №77)

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

Враховано частково

абзац другий частини сьомої розділу І
законопроекту викласти в такій редакції:
«12. Тимчасово з 1 жовтня 2020 року до 31
грудня 2020 року закупівля одноразової
допомоги «пакунок малюка» в натуральній
формі організовується та здійснюється через
Управління Організації Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів в рамках пілотного
проекту та згідно з Меморандумом про
взаєморозуміння між Урядом України та
Управлінням Організації Об’єднаних Націй з
обслуговування проектів і Дитячим фондом
Організації Об’єднаних Націй у сфері
соціального захисту сімей з дітьми та
підтримки
розвитку
відповідального
батьківства та проектних угод, укладених між
структурними
підрозділами
з
питань
соціального захисту населення обласних,
Київської міської та Севастопольської міської
державних адміністрацій та Управлінням
Організації
Об’єднаних
Націй
з
обслуговування проектів, з подальшою
доставкою до пологових будинків та відділів
соціального забезпечення населення.»
-58- Н.д. Плачкова Т. М. (р.к. №155)

Відхилено

У абзаці другому пункту 7 слова та знаки
"одноразової натуральної допомоги «пакунок
малюка»" замінити словами та знаками
"товарів для надання одноразової допомоги
«пакунок малюка» у натуральній формі"."
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30

З 1 січня 2021 року забезпечення
одноразовою допомогою «пакунок малюка»,
процедура її замовлення, закупівлі та
транспортування до закладів охорони
здоров'я (пологових будинків або пологових
відділень,
перинатальних
центрів,
неонатальних центрів тощо) здійснюється
відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі.».
ІІ. Прикінцеві положення.

З 1 січня 2021 року закупівля товарів для
комплектування одноразової
натуральної
допомоги «пакунок малюка» здійснюється
відповідно до Закону України «Про публічні
закупівлі"

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:

1. Цей Закон набирає чинності з дня,
наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом
одного місяця з дня набрання чинності цим
Законом:
затвердити порядок призначення та
виплати грошової компенсації для осіб, які
мали право на отримання одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка", але
не реалізували його до дня набрання чинності
цим Законом;

31
32
33

34

прийняти
нормативно-правові
необхідні для реалізації цього Закону;

Пропозиції та поправки до проекту

акти,

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

ІІ. Прикінцеві положення.

-59- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Частину другу розділу ІІ законопроєкту
після абзацу першого доповнити абзацом
другим такого змісту:
"затвердити порядок призначення та
виплати грошової компенсації для осіб, які
мали право на отримання одноразової
натуральної допомоги "пакунок малюка" але
не реалізували його до набрання чинності цим
Законом;"
у зв'язку з цим абзаци другий-четвертий
проєкту вважати відповідно абзацами третімп'ятим.
-60- Н.д. Коваль О. В. (р.к. №57), Н.д.
Кравчук Є. М. (р.к. №108), Н.д. Рябуха Т. В.
(р.к. №358), Н.д. Мотовиловець А. В. (р.к.
№90), Н.д. Потураєв М. Р. (р.к. №94), Н.д.
Сушко П. М. (р.к. №28)
Після абзацу другого частини другої
розділу ІІ законопроекту додати абзац третій
такого змісту:
«затвердити порядок надання одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»,
передбачивши в ньому можливість за
бажанням отримувача з 1 липня 2021 року

Враховано

Враховано

затвердити порядок надання одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка»,
передбачивши з 1 липня 2021 року
можливість за бажанням отримувача виплати
грошової компенсації замість натуральної
форми такої допомоги;
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Пропозиції та поправки до проекту

Висновки, обґрунтування

Законопроект, запропонований головним комітетом в
остаточній редакції

виплати грошової компенсації замість
натуральної форми такої допомоги.»
у зв'язку з цим абзаци третій-четвертий
проєкту вважати відповідно абзацами
четвертим-п'ятим.
35
36

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
-61- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2)

37

1) Розділ II «Прикінцеві положення»
доповнити новим пунктом такого змісту:

Враховано

привести свої нормативно-правові акти у
відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та
іншими центральними органами виконавчої
влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.
3. Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону.

«Кабінету Міністрів України щорічно,
починаючи з 2021 року, інформувати
Верховну Раду України про стан виконання
цього Закону».
38

Голова Верховної Ради
України
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