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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

  Тридцять п’ята сесія  восьмого скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

від     грудня 2019 року                                  №  

м. Помічна 

 
Про затвердження міської  
програми   боротьби   з  
патологічними захворюваннями  
дітей віком до 1 року на 2020 рік 
 
 

Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 

Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська   рада                                    

в и р і ш и л а : 
 

1. Затвердити  міську  програму боротьби з патологічними 

захворюваннями дітей віком до 1 року на 2020 рік ( додається).  

                                  

2. Затвердити Положення про призначення і виплату одноразової 

матеріальної допомоги дітям віком до 1 року, що мають патологічні 

захворювання  (додається). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення  покласти на постійну 

депутатську комісію з питань охорони здоров'я, соціального захисту. 

 

 

 

Міський голова                                                                               Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням міської ради  

від   .12.2019 року №  

 

ПРОГРАМА 
Боротьби з патологічними захворюваннями дітей віком до 1 року на 2020 рік 

 

1. Загальні положення 

Стан здоров’я дітей відноситься до важливих медико-соціальних проблем, тому що 

від нього залежить майбутнє держави, її трудовий та інтелектуальний потенціал. 

Статистичні дані свідчать про зростання за останні 10 років захворювань серед дітей 

України на 20%, поширеність хронічних захворювань в 2,87 рази, на 22,9% збільшився 

контингент дітей-інвалідів. Найбільш поширеними є хвороби ендокринної системи 

(збільшення в 3,5 рази), хвороби крові та кровотворних органів (в 2,8 рази), хвороби 

системи кровообігу (в 1,8 раз), хвороби нервової системи зросли на 43,4%.  

В Україні збільшується кількість дітей з генетичними порушеннями та вродженими 

вадами розвитку (ВВР). Частота даної патології сягає 3 – 5% від загальної кількості 

новонароджених. 

Ще у 15% дітей вади розвитку виявляються протягом перших 5 - 10 років життя. 

Генетичні хвороби та грубі аномалії розвитку плода обумовлюють до 60% мимовільних 

викиднів у першому триместрі вагітності. Спадкова патологія з людиною залишається на 

все життя. На жаль, переважна частина спадкової і вродженої патології має вітальний 

характер; крім цього, 2% усіх живих новонароджених мають ВВР, які потребують 

хірургічного або косметологічного виправлення. 

До вроджених дефектів та генетичних порушень призводить сукупність негативних 

зовнішніх умов (вплив тератогенних факторів), а також хромосомні та генетичні 

порушення (спадкова патологія). 

На сьогоднішній день вроджені вади розвитку зросли на 77,6%, що є найвищим 

показником серед захворюваності новонароджених. Рівень вроджених патологій та 

смертності  серед дітей до 1 року постійно підвищується через несприятливу екологічну 

ситуацію. 

 

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

Основними проблемами, на розв’язання яких спрямована програма є: підвищення 

рівня захворюваності та смертності новонароджених і дітей віком до 1 року. 

Однією з найгостріших соціальних проблем в Україні є стан здоров’я дітей.  

Незадовільний стан здоров’я у дитячому віці призводить до порушень здоров’я 

протягом усього життя людини, що створює соціальні та фінансові проблеми, негативно 

впливає на рівень соціально-економічного розвитку країни. 

Стан здоров’я дітей в Україні є незадовільним у зв’язку із тенденцією до зростання 

захворюваності, поширеності хвороб та інвалідності. Процес депопуляції, що 

спостерігається в Україні починаючи з 1990 р., набув характеру демографічної кризи, в 

умовах якої збереження життя і здоров’я кожної дитини набирає надзвичайно важливого 

загальнодержавного значення. 

Тенденції до зростання захворюваності та смертності новонароджених і дітей до 1 

року, свідчать про надзвичайну гостроту проблеми, що обумовлює необхідність здійснення 

заходів  не тільки закладами охорони здоров’я, але й установами  науки, освіти, культури. 

Комплексний підхід до розв’язання цієї проблеми, зберігається тривалий час, буде 

актуальним та потребуватиме розвитку й удосконалення. 

 

 

 



 
3. Мета програми 

 

Основна мета Програми – забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги 

дітям до 1 року, в яких виявлено вроджені патологічні захворювання і які потребують 

термінового оперативного втручання. 

 

4. Основні шляхи і способи розв’язання проблеми 

 

Основні шляхи розв’язання проблеми полягають у створенні умов для надання 

одноразової матеріальної підтримки сім’ям, в яких є діти з вродженою патологією, які 

потребують оперативного втручання віком до 1 року, а також: 

- забезпечити виявлення патологій плоду у вагітних, закладами охорони здоров’я, на 

ранніх термінах вагітності, шляхом підвищення ефективності профілактичного медичного 

огляду та диспансерного спостереження; 

- удосконалити систему психологічної підтримки сімей хворих та зокрема шляхом 

залучення волонтерів до такої роботи; 

- удосконалити систему охорони здоров’я з метою забезпечення оздоровлення, 

диспансерного спостереження та лікування вагітних, задля виявлення патологій дітей на 

ранніх термінах; 

-  удосконалити систему залучення підприємств, депутатів міської ради, 

благодійних фондів області та України загалом до вирішення даної проблеми; 

- забезпечити надання  одноразових адресних грошових виплат дітям до 1 року, що 

потребують негайного оперативного  втручання, з бюджету  міської ради в межах наявних 

коштів.  

 

 5. Фінансування 

  

Фінансування програми можливе лише при наявності коштів в міському бюджеті 

або з інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено  

рішенням міської ради  

від   .12.2019 року №  

 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про призначення і виплату одноразової матеріальної допомоги дітям віком  
до 1 року, що мають патологічні захворювання  

 
1. Дане положення визначає порядок призначення та виплати одноразової матеріальної 

допомоги дітям, які мають патологічні захворювання віком до 1 року.  

2. Одноразова матеріальна допомога у розмірі 10 000 грн. може призначатися дітям до 

1 року, які разом з батьками, або особами, що їх замінюють, проживають і зареєстровані на 

території Помічнянської громади. Призначення одноразової матеріальної допомоги дітям, 

що мають патологічні захворювання, здійснюється Помічнянською міською радою 

відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України. 

3. Підставою для призначення одноразової матеріальної допомоги дітям до 1 року, що 

мають патологічні  захворювання є : 

- заява одного  з батьків, або осіб, що їх замінюють на ім’я міського голови; 

- копії медичних документів, що підтверджують патологічне захворювання дитини; 

- копія свідоцтва про народження дитини ; 

- копія паспорта одного  з батьків, або осіб, що їх замінюють (1, 2, 11 стор).; 

- копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера одного з батьків, або осіб, 

що їх замінюють. 

Міська рада сприяє заявнику щодо здійснення копіювання зазначених документів. 

 

4. Виплата одноразової матеріальної допомоги дітям до 1 року, що мають патологічні  

захворювання здійснюється Помічнянською міською радою за рахунок коштів міського 

бюджету через відділення поштового зв’язку за місцем проживання одержувача допомоги, 

або через установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки одного з 

батьків, або осіб, що їх замінюють. 

 

__________________________ 

 

 

 

 


	Р І Ш Е Н Н Я
	Відповідно до ст. 91 Бюджетного кодексу України, керуючись ст. 26 Закону  України «Про місцеве самоврядування в Україні», міська   рада                                    в и р і ш и л а :

