
ГРЕБІНКІВСЬКАМІСЬКА РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
30 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ

30 січня 2020 року № 979

Про затвердження Програми
підтримки породіль у Гребінківській
міській об’єднаній територіальній
громаді на 2020 рік

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного
обслуговування населення», Бюджетного кодексу України, з метою підтримки
породіль та покращання демографічних процесів в Гребінківській міській
об’єднаній територіальній громаді, враховуючи рекомендації постійних комісій,
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Програму підтримки породіль у Гребінківській міській
об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік (додається).

2. Затвердити Порядок виконання Програми підтримки породіль у
Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді (додаток 1)

3. Організацію виконання заходів Програми покласти на відділ соціально-
економічного розвитку та регуляторної політики (Лазоренко Т.Ф.), відділ
бухгалтерського обліку та звітності міської ради (Черненкову І.В.), відділ
соціального захисту населення(Охотник Н.О.).

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію міської
ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та
соціального захисту (Кулікова Т.В.). та на заступника міського голови
Волошина В.А.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення 30 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
від 30.01. 2020 року № 979

Програма
підтримки породіль у

Гребінківській міській об’єднаній
територіальній громаді

на 2020 рік

м. Гребінка – 2020



П А С П О Р Т
Програми підтримки породіль у Гребінківській міській

об’єднаній територіальній громаді на 2020 рік.

1. Ініціатор розроблення програми Виконавчий комітет Гребінківської
міської ради

2. Підстава для розроблення програми Закон України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закон
України «Про державні фінансові
гарантії медичного обслуговування
населення» Бюджетний кодекс

України
3. Розробник програми Відділ соціально-економічного

розвитку та регуляторної політики
4. Співрозробник програми Відділ соціального захисту

Гребінківської міської ради
5. Відповідальний виконавець програми Відділ соціального захисту

Гребінківської міської ради, відділ
соціально-економічного розвитку та

регуляторної політики, відділ
бухгалтерського обліку та звітності
Гребінківської міської ради, ЦНАП

6. Учасник програми Породіллям які народжували в
Гребінківській ЦРЛ, в обласних
медичних закладах та інших
медичних закладах, та які
зареєстровані з дитиною в

населених пунктах Гребінківської
міської об’єднаної територіальної

громади
7. Термін реалізації програми 2020 рік
7.1. Етапи виконання програми (для

довгострокових програм)
8. Перелік місцевих бюджетів, які

беруть участь у виконанні програми
(для комплексних програм)

9. Загальний обсяг фінансових ресурсів,
необхідних для реалізації програми,
всього, у тому числі:

9.1. коштів бюджету міської ОТГ 400 тис. грн.
9.2 Коштів інших джерел



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
На сьогоднішній день Україна має добре розвинену систему соціальних

виплат і витрачає значні кошти на допомогу людям, які потребують державної
підтримки.

Система соціальної допомоги в Україні має за мету підтримати вразливі
групи населення, зокрема жінок в період вагітності і пологів, при народженні і
усиновленні дитини, малозабезпечені сім'ї та одиноких батьків, сім'ї, які
виховують дітей до 18 років та інші вразливі категорії.

В Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді зберігається
тенденція щорічного зменшення чисельності населення в результаті стабільного
перевищення рівня смертності над народжуваністю, загальним процесом старіння
населення. Серед глобальних чинників скорочення чисельності населення
головним є низький рівень народжуваності.

Так, згідно статистичних даних в 2019 році на території Гребінківської ОТГ
народилося 81 дитина, в тому числі: в пологовому відділенні Гребінківської ЦРЛ -
59 дітей, в Полтавському обласному перинатальному центрі – 19 дітей, в інших
медичних закладах – 3 дітей.

Незмінною залишається думка: збільшення обсягів соціальних виплат - це
тільки започаткування великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт
позитивно вплине на демографічну ситуацію. А статись це може тільки за однієї
умови - збереження та нарощування темпів соціально-економічного розвитку та
комплексної допомоги сім’ям.

Частину сімейних проблем повинні вирішувати соціальні виплати.
Основною виплатою, пов'язаною із поповненням сім'ї, є допомога при народженні
дитини. Право на отримання допомоги при народженні дитини в Україні мають всі
батьки. Це право не обмежується ні видом діяльності, ні наявністю або
відсутністю місця роботи. Загальний розмір допомоги при народженні
(усиновленні) дитини становить 41280 гривень. Виплата допомоги здійснюється
одноразово у сумі 10 320 грн, решта суми виплачується протягом наступних 36
місяців рівними частинами у сумі 860 грн.

Сьогодні наявність дітей в сім’ї залишається перепоною для досягнення нею
матеріальної стабільності. Сім'ї, в яких народжуються діти, потребують додаткової
підтримки, оскільки несуть додаткові витрати на створення належних умов
утримання та виховання дитини, а також з огляду на те, що один з батьків втрачає
можливість отримання доходу в зв'язку з необхідністю догляду за дитиною, а
щомісячні виплати на дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий
мінімум.

Для того щоб відбувалося звичайне відтворення населення, потрібно, щоб у
кожній сім’ї народжувались діти - не менше трьох. Тож про сім’ю, як основу
людського суспільства, не тільки слід говорити, але й дбати. Мають бути створені
такі передумови, які б соціально і матеріально зміцнили інститут сім’ї та
покращили якість життя кожної родини і, в першу чергу, молодої.

2. Мета Програми
Метою Програми є надання матеріальної підтримки мешканцям

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади при народженні дитини,



забезпечення необхідних умов для ефективного здійснення соціального захисту
громадян, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування
сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, покращання
демографічних процесів у населених пунктах громади, матеріальна підтримка
породіль у Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді.

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
строки виконання Програми

Програма розрахована на виконання протягом 2020 року. Допомога
надається породіллям (зареєстрованим на території Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади), у яких народилася дитина починаючи з
01.01.2020 року. Матеріальна допомога надається на кожну народжену дитину.

4. Напрями діяльності і заходи Програми
Основним напрямком виконання Програми є забезпечення надання

матеріальної підтримки породіллям при народженні дитини, в тому числі тих, які
народжували в хірургічно-гінекологічному відділенні з ліжками патології
вагітності Гребінківської ЦРЛ, в обласних медичних закладах та інших медичних
закладах. Допомога надається одному з батьків дитини, які постійно проживають
разом з дитиною та зареєстровані в населених пунктах Гребінківської міської
об’єднаної територіальної громади.

№
з/п

Заходи Відповідальні виконавці

1. Надання матеріальної допомоги в
розмірі 5000,00 грн. на одну народжену
дитину породіллям, які народжували в
хірургічно-гінекологічному відділенні з
ліжками патології вагітності Гребінківської
ЦРЛ, в обласних медичних закладах та
інших медичних закладах та які
зареєстровані з дитиною в населених
пунктах Гребінківської міської об’єднаної
територіальної громади

Відділ соціального захисту
Гребінківської міської ради,

Відділ соціально-економічного
розвитку та регуляторної

політики,
Відділ бухгалтерського обліку та
звітності Гребінківської міської

ради, ЦНАП

5. Очікувані кінцеві результати Програми:

Забезпечення виконання завдань і заходів Програми, а саме:
1. Підтримка народжуваності та породіль, які народили дітей.
2. Формування відповідального батьківства в сім’ях.
3. Надання додаткових соціальних гарантій породіллям.
4. Покращання демографічних процесів у населених пунктах

Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.
Соціальна підтримка породіль – це започаткування комплексної і цілісної

політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну ситуацію в
Гребінківській міській об’єднаній територіальній громаді.

6. Кординація та контроль за ходом виконання Програми



Виконання Програми здійснюється відповідно до затвердженого Порядку
(додаток 1).

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на постійну
комісію міської ради з питань освіти, культури, молоді, фізичної культури,
охорони здоров’я та соціального захисту (Кулікова Т.В.). та на заступника
міського голови Волошина В.А.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко



Додаток 1
до рішення 30 сесії Гребінківської
міської ради VII скликання
30 січня 2020 року № 979

Порядок виконання Програми
підтримки породіль у Гребінківській міській об’єднаній територіальній

громаді на 2020 рік

Цей порядок визначає умови надання та виплати матеріальної допомоги
породіллям.

1. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів передбачених у
бюджеті Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади.

2. Призначення матеріальної допомоги здійснюється розпорядженням
міського голови (під час перебування міського голови у відпустці або на
лікарняному, рішенням виконавчого комітету Гребінківської міської ради).

3. Для отримання матеріальної допомоги породіллям, що народжували в
хірургічно-гінекологічному відділенні з ліжками патології вагітності
Гребінківської ЦРЛ, інших медичних закладах, та які зареєстровані з дитиною в
населених пунктах Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади,
подають до відділу соціального захисту населення через Центр надання
адміністративних послуг Гребінківської міської ради пакет документів:

а) заяву одного з батьків, які зареєстровані в населених пунктах
Гребінківської міської об’єднаної територіальної громади;

б) довідку про склад сім’ї;
в) копію свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред’явленням

оригіналів);
г) копію сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують особу та місце

реєстрації;
д) довідку лікаря-педіатра (сімейного) комунального некомерційного

підприємства «Гребінківський центр первинної медико-санітарної допомоги» про
перебування дитини під наглядом, з приміткою про місце народження (медичний
заклад);

е) реквізити банківського рахунку.
3. Пакет документів по кожній сім’ї приймається в Центрі надання

адміністративних послуг Гребінківської міської ради.
4. Документи, необхідні для надання матеріальної допомоги передаються до

відділу соціального захисту міської ради для підготовки розпоряджень міського
голови (проектів рішень виконавчого комітету Гребінківської міської ради).

5. Юридичною підставою для надання матеріальної допомоги є
розпорядження міського голови (рішення виконавчого комітету Гребінківської
міської ради).

6. Матеріальна допомога виплачується через банківські установи на рахунок
заявника, вказаний у заяві.

Секретар міської ради Л.В. Цапенко
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