Пакунок малюка
Фахівці Компаніївського бюро правової
допомоги
Кропивницького
місцевого
центру з надання БВПД розповідають,
скільки коштує набір «Пакунок малюка» та
як його отримати ?
«Пакунок малюка» – це ініціатива
уряду. Це набір із найнеобхідних речей для
немовлят, який кожна родина має отримати
після виписки з пологового будинку.
Урядова ініціатива «Пакунок малюка» виникла у рамках імплементації Конвенції ООН про
права дитини. Україна ратифікувала цей документ ще у 1991 році і зараз продовжує
впроваджувати міжнародні стандарти.
У 2018 році уряд розробив нову державну програму з впровадження Конвенції ООН в
Україні. Вона передбачає створення сприятливих умов для розвитку дитини, забезпечення
рівного розвитку для дітей, зміцнення інституту сім’ї та формування системи
відповідального батьківства.
У рамках виконання програми ухвалили перший пакет ініціатив, до якого входить
запровадження «пакету малюка» для кожного новонародженого українця. До пакунку також
додають детальну інструкцію про те, як не виходячи з дому за допомогою інтернету
оформити допомогу при народженні дитини.
Де можна отримати.
Пакунок малюка дають батькам при виписці. Якщо його немає в пологовому, то один
із батьків заповнює заяву і його мають привезти новонародженому додому. «Пакунок
малюка» надають незалежно від доходів батьків та незалежно від того, народилася вона у
державному пологовому будинку чи приватному, або навіть удома. Забрати його можна при
реєстрації дитини. Його також отримують батьки-усиновителі чи патронатна родина.
Пакунок не впливає на отримання грошової виплати. Це безповоротна соціальна
допомога для кожної новонародженої дитини, яка включає такі речі:
 коробка-люлька;
 підгузки одноразові для новонароджених – від 2 до 5 кг, не менше 94 штук в упаковці;
 серветки вологі одноразові для дітей від 0 років, гіпоалергенні, PH-нейтральні, без
запаху - не менше 56 штук в упаковці;
 пелюшка ситцева, розмір 80 x 95 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);
 пелюшка фланелева, розмір 90 x 110 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);
 пелюшка муслінова, розмір 70 x 70 см (допускається зміна розмірів +/- 10%);
 пелюшка багаторазова вологостійка, розмір 60 х 80 см (допускається зміна розмірів
+/- 10%);
 шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 0 – 3 місяці;
 шапочка, стовідсоткова бавовна, розмір 3 – 6 місяців, розмір 6 – 12 місяців;
 боді з коротким рукавом: розмір 50 – 56 см і 56 – 58 см (7 шт);
 боді з довгим рукавом, трикотаж, стовідсоткова бавовна: розмір 50 – 56 см і 56 – 58 см
(7 шт);
 рукавички для немовлят 0 – 3 місяці;
 брюки-повзунки з закритими носками, стовідсоткова бавовна: розмір 50 – 56 см і 56 –
58 см;







повзунки з довгим рукавом і штанцями: розмір 50 – 56 см і 56 – 58 см;
шкарпетки, частка бавовни у виробі не менше 90 відсотків, розмір 0 – 3 місяці;
термометр для води;
термометр для тіла електронний з гумовим наконечником;
ножиці манікюрні дитячі з тупими наконечниками (безпечні), виготовлені з
нержавіючої медичної сталі;
 прокладки для лактації – не менше 60 штук в упаковці;
 ковдра тепла/демісезонна, наповнювач – стовідсоткова бавовна, зовнішня тканина –
також стовідсоткова бавовна, розмір 90 x 120 см (допускається зміна розмірів +/10%);
 плед-ковдра, 100% трикотаж, бавовна, розмір 60 x 80 см (допускається зміна розмірів
+/- 10%);
 матрац, склад за міжнародними нормами, розмір 42 x 70 см. Розмір матраца
(периметр) повинен збігатися з розміром дна коробки-люльки;
 рушник махровий для купання куточком, розмір 100 x 100 см (допускається зміна
розмірів +/- 10%), вироблений з натурального матеріалу;
 іграшка-брязкальце розвиваюча, виготовлена з пластику з сертифікатом, який
дозволяє використання дитячих іграшок, без дрібних деталей;
 крем з вмістом ланоліну 100%;
 рідке мило-шампунь дитячий з дозатором, універсальне, від 0 років, без парабенів,
гіпоалергенні, без запаху – 500 мл;
 слинявчики;
 крем під підгузок;
 господарське мило для прання дитячих речей;
 гігієнічні ватні палички з обмежувачем.
До реалізації проекту долучився офіс UNOPS. Це організація ООН з обслуговування
проектів. У червні 2018 року був підписаний меморандум між UNOPS та виконавчими
органами влади України. Після цього були підписані проектні договори із регіонами.
Якщо ви із якихось причин не отримали «Пакунок малюка» у пологовому будинку –
зверніться по нього за місцем проживання до органів соціального захисту. На ваше прохання
пакунок можуть отримати ваші родичі.
У разі необхідності отримання консультацій з правових питань звертайтеся
до Кропивницького місцевого центру з надання БВПД за адресою: м. Кропивницький,
вул. Архітектора Паученка, 64/53. Тел.: 095 876 62 33, (0522) 32-08-24.
Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800213-103 (Цілодобово, в межах України – безкоштовно)
Адреси бюро правової допомоги:
Долинське бюро правової допомоги
м. Долинська, вул. Шевченка, 59
Компаніївське бюро правової допомоги
смт Компаніївка, вул. Паркова, 4
Новомиргородське бюро правової допомоги
м. Новомиргород, вул. Соборності, 106
Новгородківське бюро правової допомоги
смт Новгородка, вул. Центральна, 1
Устинівське бюро правової допомоги
смт Устинівка, вул. Благодатна, 1.

