
 

                                                                                   

  

ПИРЯТИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА  ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 

РІШЕННЯ 
тридцять сьомої сесії сьомого скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

04 квітня 2018 року № 114 

 

Про затвердження Програми  

підтримки породіль у Пирятинській  

міській об’єднаній територіальній  

громаді на 2018 рік 
 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні“, Бюджетного кодексу України, керуючись наказом Міністерства 

економіки України від 04.12.2006 № 367 „Про затвердження методичних 

рекомендацій щодо порядку розроблення регіональних цільових програм, 

моніторингу та звітності про їх виконання“, рішенням першого пленарного 

засідання тридцять сьомої сесії Пирятинської міської ради сьомого скликання 

від 28 лютого 2018 року № 90 „Про Порядок розроблення, затвердження, 

фінансування програм Пирятинської міської ради, моніторингу і звітності про 

їх виконання та включення до Плану соціально - економічного розвитку 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади“, з метою підтримки 

породільі та покращання демографічних процесів в Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді, враховуючи рекомендації постійних 

комісій, міська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму підтримки породіль у Пирятинській міській 

об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік (додається). 

2. Відповідальність за виконання заходів Програми покласти на 

Пирятинський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 

(Кабушка Ю.В.), відділ бухгалтерського обліку та звітності виконкому міської 

ради (Цюра І.О.) та фінансове управління міської ради (Кеда С.Ю.) в частині 

передачі міжбюджетних трансфертів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Андрейщук Р.А. та 

постійну комісію міської ради з питань освіти, молоді, культури, фізичної 

культури, охорони здоров’я та соціального захисту (Горбачов О.В.). 

 

Міський голова О.РЯБОКОНЬ 



 Додаток 1 

 до рішення тридцять сьомої сесії

 Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

(друге пленарне засідання) 

 04 квітня 2018 року №114 

 

Програма 

підтримки породіль у  

Пирятинській міській об’єднаній   

територіальній громаді  

на 2018 рік 

 

 
 

м. Пирятин – 2018  

 



Вступ 

Програма підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 р. розроблена відповідно до Законів України 

,,Про місцеве самоврядування в Україні“, ,,Основи законодавства України про 

охорону здоров’я“, ,,Про соціальну роботу з дітьми та молоддю“, ,,Про 

соціальні послуги“, визначає необхідні зміни у підходах громади до підтримки 

народжуваності і розрахована на 2018 рік. 

Програма підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній 

територіальній громаді на 2018 рік спрямована на підтримку породіль, 

народжуваності та покращання демографічних процесів в Пирятинській міській 

територіальній громаді. Заходи з її реалізації передбачають надання додаткових 

соціальних гарантій породіллям, в тому числі, які народили в пологовому 

відділенні Пирятинської ЦРЛ, або за направленням лікаря в обласних медичних 

закладах (у випадку ускладнень в протіканні вагітності).  

 

1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Серед глобальних чинників скорочення чисельності населення головним 

є низький рівень народжуваності. Частину сімейних проблем повинні 

вирішувати соціальні виплати. Основною виплатою, пов'язаною із поповненням 

сім'ї, є допомога при народженні дитини. Обсяг цієї допомоги в останній час 

неухильно збільшувався: з 200 грн (станом на 01.01.2002р.) до 41 тис. 280 грн (з 

01.07.2014 р.). 

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. 

Сьогодні наявність дітей в сім’ї залишається перепоною для досягнення 

нею матеріальної стабільності. До досягнення дитиною 3-х років сім’я не тільки 

несе додаткові витрати у зв’язку зі своїм поповненням, але й недоотримує 

кошти через те, що один із її працездатних членів (найчастіше - мати дитини) 

вимушений тимчасово припинити трудову діяльність, а щомісячні виплати на 

дитину до 3-х років навіть не покривають її прожитковий мінімум.  

Згідно зі статистичними даними в 2017 році на території Пирятинської 

ОТГ народилося близько 120 дітей, в тому числі в пологовому відділенні 

Пирятинської ЦРЛ - 67 дітей та за направленням лікаря в обласних медичних 

закладах (у випадку ускладнень в протіканні вагітності) - 34.    

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 забезпечення необхідних умов для ефективного 

здійснення соціального захисту громадян, надання матеріальної підтримки 

громадянам міста при народженні дитини, покращення співпраці влади та 

бізнесу, створення умов безпечного материнства, удосконалення планування 

сім’ї, збереження репродуктивного здоров’я населення, покращання 

демографічних процесів у місті; матеріальна підтримка породіль в 

Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді. 

  

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, 

строки виконання Програми 

Програма розрахована на виконання протягом 2018 року. Допомога 

надається породіллям та сім’ям, у яких народилася дитина після прийняття цієї 

Програми. 

 

4. Напрями діяльності і заходи Програми 

Основним напрямком виконання Програми є забезпечення надання 

соціальної підтримки породіллям при народженні дитини, в тому числі тих, які 

народжували в пологовому відділенні Пирятинської ЦРЛ, або за направленням 

лікаря в обласних медичних закладах (у випадку ускладнень в протіканні 

вагітності). Допомога надається одному з батьків, які постійно проживають з 

дитиною в населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, карткою зі знижкою на придбання дитячих речей в об’єктах 

роздрібної торгівлі та медикаментами (породіллям, що народжують в 

пологовому відділенні Пирятинської ЦРЛ). 

 
  

№ 

з/п 

Заходи Відповідальний 

виконавець 

1. Відшкодування вартості медикаментів, 

необхідних при пологах в пологовому відділенні 

Пирятинської ЦРЛ породіллям, які постійно 

проживають з дитиною в населених пунктах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади. 

Пирятинська ЦРЛ, 

фінансове 

управління 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради 

2. Надання матеріальної допомоги в сумі    

2000,0 грн. породіллям, що народжували за 

направленням лікаря в обласному медичному 

закладі (у випадку ускладнень в протіканні 

вагітності) та які постійно проживають з дитиною в 

населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради, ЦНАП 

3. Соціальна підтримка породіль, які постійно 

проживають з дитиною в населених пунктах 

Пирятинський 

міський центр 



Пирятинської міської об’єднаної територіальної 

громади, карткою зі знижкою на придбання дитячих 

речей в об’єктах роздрібної торгівлі. 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

бухгалтерського 

обліку та звітності 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради 

 

5. Очікувані кінцеві результати Програми: 

 

Забезпечення виконання завдань і заходів Програми, а саме: 

1. Підтримка народжуваності та породіль, які народили дітей. 

2. Покращення співпраці влади та бізнесу. 

3. Формування відповідального батьківства в сім’ях.  

4. Надання додаткових соціальних гарантій породіллям.  

5. Покращання демографічних процесів у місті.  

Соціальна підтримка породіль – це започаткування великої комплексної і 

цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине на демографічну 

ситуацію в Пирятинській міській об’єднаній територіальній громаді. 

 

6. Кординація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми здійснюється відповідно до затвердженого Порядку 

(додається).  

Координацію та контроль за виконанням Програми покладено на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Андрейщук Р.А. та постійну комісію міської ради з питань освіти, культури, 

молоді, фізичної культури, охорони здоров’я та соціального захисту    

(Горбачов О.В.).  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Додаток 1  

 до Програми 

 
П А С П О Р Т 

Програми підтримки породіль у Пирятинській міській  

об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік. 

 
1. Ініціатор розроблення програми 

 

Депутат міської ради А. Мірошниченко, редактор 

газети „Пирятинськак правда“ Ю.Берегогвий 

2. Дата, номер і назва розпорядчого документа міської 

ради про розроблення програми 

Розпорядження міського голови  

від 17.11.2017 №148 

3. Розробник програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

4. Співрозробник програми Відділ економічного аналізу та розвитку управління 

економіки виконкому міської ради 

5. Відповідальний виконавець програми Пирятинський міський центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді, Пирятинська ЦРЛ, відділ 

бухгалтерського обліку та звітності виконкому 

міської ради, фінансове управління міської ради в 

частині передачі міжбюджетних трансфертів 

6. Учасник програми 

 

Породіллі, які народили дітей та проживають в 

населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади 

7. Термін реалізації програми 2018  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 96,0 т. грн. 

9.2 Коштів інших джерел  

 

 

 Додаток 2 

 до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми підтримки породіль у Пирятинській міській  

об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік. 
  
 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання 

програми 

І ІІ ІІІ 

2018  рік 20___ рік 20___ рік   20__20__р.р. 20__ 

20__р.р. 
 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 
 

 

 

 

    

 

міський бюджет 96,0      

кошти не бюджетних 

джерел 
      

 
 



 Додаток 3 

 до Програми 

 

Напрями діяльності та заходи  

Програми підтримки породіль у Пирятинській міській  

об’єднаній територіальній громаді на 2018 рік 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльност

і 

(пріорите

тні 

завдання) 

 

Перелік заходів 

програми 

 

 

Строк 

виконанн

я заходу 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

Джерела 

фінансуванн

я 

 

 

 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансува

ння 

(вартість)

,  

тис. 

гривень,  

у тому 

числі: 

Очікуваний 

результат 

 

 

 

1. Надання 

додатков

их 

соціаль 

них 

гарантій 

породілля

м, що 

народили 

дитину 

Відшкодування вартості 

медикаментів, 

необхідних при пологах 

в пологовому відділенні 

Пирятинської ЦРЛ 

породіллям, які постійно 

проживають в населених 

пунктах Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

. 

2018 рік Пирятинська 

ЦРЛ, 

фінансове 

управління 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради  

в частині  

передачі 

міжбюджетних 

трансфертів 

Кошти   

бюджету  

міської ОТГ 

41,0 Виконання 

 

2. Надання матеріальної 

допомоги в сумі  

2000,0 грн. породіллям, 

що народжували за 

направленням лікаря в 

обласному медичному 

закладі (у випадку 

ускладнень в протіканні 

вагітності) та які 

постійно проживають з 

дитиною в населених 

пунктах Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади 

 

2018 рік Відділ 

бухгалтерсь 

кого обліку та 

звітності 

виконкому 

Пирятинської 

міської ради. 

Пирятинсь 

кої ЦРЛ 

Кошти   

бюджету  

міської ОТГ 

54,0 Виконання 

3. Соціальна підтримка 

породіль, які постійно 

проживають в населених 

пунктах Пирятинської 

міської об’єднаної 

територіальної громади, 

карткою зі знижкою на 

придбання дитячих 

речей в об’єктах 

роздрібної торгівлі. 

 

 

 

2018 рік 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для 

сім’ї, дітей та 

молоді, відділ 

бухгалтерсько

го обліку та 

звітності 

виконкому 

Пирятинсь 

кої міської 

ради. 

 

 

 

Кошти 

бюджету  

міської ОТГ 

 

 

 

1,0 

 

 

 

Виконання 

  Всього    96,0  

    

 

 

 

 



 Додаток 4 

 до Програми 

 

КАЛЕНДАРНИЙ  ПЛАН 

Пирятинська міська рада 

вул. Соборна, 21, м.Пирятин, Полтавська область, Пирятинський район 

 
Код відомчої класифікації ___02_______________________  

Код функціональної  класифікації ___0219770,  0213242____________________ 

Код КЕКВ ___2620, 2730, 2240_________________________________ 
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п 
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Відповідальний 

за проведення 

заходу 

(організація, 

управління, 

відділ, особа) 

Затверджено  

на 2018  рік 

В тому числі по місяцях, тис.грн 
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1 Соціальні 

заходи 

Рішення  

37 сесії 

міської 

ради від 

04.04.2018 

№ 114 

Пирятинський 

міський центр 

соціальних 

служб для сім’ї, 

дітей та молоді, 

виконавчий 

комітет 

Пирятинської 

міської ради  

 

 

 

 

96,0 

 

 

 

 

96,0    

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.7

 

1
0
.4

 

 

У разі затвердження коштів спеціального фонду обсяги по місяцях відображаються у вигляді дробу (кошти 

загального фонду/ кошти спеціального фонду). 

 

 

Начальник відділу 

економічного аналізу та розвитку 

управління економіки 

виконкому міської ради Н.М. Троян  

 

 

 

Секретар міської ради Т.Г.Чайка 

 

 
04 квітня 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток 2 

до рішення тридцять сьомої сесії 

Пирятинської міської ради 

сьомого скликання  

(друге пленарне засідання) 

04 квітня 2018 року № 114 
 

Порядок виконання Програми  

підтримки породіль у Пирятинській міській об’єднаній територіальній 

громаді на 2018 рік 
 

1. Соціальна підтримка породіль, які постійно проживають з дитиною в 

населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади, 

карткою зі знижкою на придбання дитячих речей в об’єктах роздрібної торгівлі 

надається Пирятинським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді.  

2. Надання необхідних медикаментів породіллям при народженні дитини 

в пологовому відділенні Пирятинської ЦРЛ, які постійно проживають в 

населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади 

забезпечується Пирятинською ЦРЛ, за рахунок коштів бюджету міської 

об’єднаної територіальної громади. 

3. Для отримання матеріальної допомоги в сумі 2000,0 грн. породіллям, 

що народжували за направленням лікаря в Полтавському обласному медичному 

закладі (у випадку ускладнень в протіканні вагітності) та які постійно 

проживають в населених пунктах Пирятинської міської об’єднаної 

територіальної громади, громадяни подають до виконкому міської ради такі 

документи: 

1) заяву одного з батьків, які постійно проживають в населених пунктах 

Пирятинської міської об’єднаної територіальної громади;  

2) довідку про склад сім’ї; 

3) копію свідоцтва про народження дитини/дітей (з пред’явленням 

оригіналів);  

4) копію сторінок паспорту одного з батьків, що засвідчують особу та 

місце реєстрації; 

5) копію направлення Пирятинської ЦРЛ до полтавського обласного 

медичного закладу;  

6) довідку дільничного лікаря-педіатра Центру первинної медичної 

допомоги про перебування дитини під наглядом, з приміткою про місце 

народження (медичний заклад); 

7) реквізити банківського рахунку. 

4. Пакет документів по кожній сім’ї передається відділу бухгалтерського 

обліку та звітності виконкому міської ради з метою надання матеріальної 

допомоги громадянам. 

 
Секретар міської ради Т.Г.Чайка 


