
 

ГРИГОРІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА                                                      

ЧАПЛИНСЬКОГО РАЙОНУ  

ХЕРСОНСЬКОЇ ОБЛАСТІ                                                                                          

ХХХІ сесія  VІІ скликання 

 РІШЕННЯ 

    26  червня  2019  року              с.Григорівка   № 467 

 

Про внесення змін до Програми 

«Підтримка народжуваності дітей» 

 на 2019 рік. 

 

         Розглянувши  Програму «Підтримка народжуваності дітей» на 2019 рік, 

враховуючи рекомендації та висновки постійної комісії сільської ради з 

питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та соціально-

економічного розвитку, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА : 

 

1. Внести зміни до  Програми «Підтримка народжуваності дітей » на 2019 

рік та затвердити у новій редакції ( програма додається). 

2. Фінансування заходів, передбачених програмою, здійснювати в межах 

бюджетних видатків, передбачених на 2019 рік.  
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань планування, фінансів, бюджету, оподаткування та 

соціально-економічного розвитку. 

 

 

        Сільський голова                                                                 С.О.Кліщевський 

 

 

 

 

 

 

 

 



Програма 

«Підтримка народжуваності дітей» на 2019 рік 

 

с. Григорівка  

1. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма, та обґрунтування 

необхідності їх розв’язання 

 

На даний час демографічна ситуація в Григорівській ОТГ переживає стійкий 

період демографічного старіння, що виражається у зростанні чисельності 

осіб, старших працездатного віку. 

В 2018 році на території Григорівської ОТГ народилося 19 дітей, а померло 

46 жителів. Природний приріст (зменшення) становить -27 осіб. 

Відтак заохочення збільшення народжуваності є стратегічно важливим 

напрямом політики Григорівської ОТГ. 

Одним з основних напрямків поліпшення демографічної ситуації є 

стимулювання народжуваності шляхом надання адресної допомоги при 

народженні дитини та щорічно до досягнення трирічного віку. 

  

2. Мета Програми 

 

Основна мета Програми це стимулювання народжуваності на території 

громади через підтримку сім’ї , в якій народилася (була усиновлена) дитина з 

моменту введення дії програми , а саме з 01 липня 2019 року шляхом надання 

їй:  

 2.1. Адресної  одноразової грошової допомоги дітям , які народилися з 

01.01.2019р. у сумі: 

- при народженні першої дитини   – 2000,00 грн. 

- при народженні  другої дитини    – 2500,00 грн. 

-    при народженні третьої дитини та послідуючих дітей  – 5000,00 грн. 

Податкова соціальна пільга у 2019 році складає 2690,00грн., тому сума 

нарахована понаднормово буде оподатковуватись , саме  : Сума - 5000,00грн. 

із них : прибутковий податок - 900,00 грн., військовий збір - 75,00 грн., до 

видачі - 4025,00 грн. 

 

  2.2.Одноразова допомога платиться одному із батьків - дітям, які 

народилися з 01.01.2019року щорічно один раз на рік у віці 1,2,3 років  у сумі 

2000,00 грн. 

 

3. Основні завдання Програми  



 

Для поліпшення демографічної ситуації Григорівської ОТГ головними 

завданнями в 2019 році передбачається: 

- стимулювання народжуваності шляхом одноразової виплати  при 

народженні (усиновленні) дитини та по досягненню трирічного віку. 

- проведення інформаційно – роз’яснювальної роботи про прийняття 

програми. 

 

  

4. ПОРЯДОК НАДАННЯ АДРЕСНОЇ ОДНОРАЗОВОЇ ГРОШОВОЇ 

ДОПОМОГИ 

 

Адресна одноразова грошова допомога при народженні(усиновленні) 

дитини надається сім`ї, батьки якої зареєстровані або фактично 

проживають на території населених пунктів Григорівської ОТГ. 

 

     Адресна одноразова грошова допомога   не носить постійного характеру, 

а є додатком до існуючого доходу і може надаватися не більше одного разу. 

 

      Рішення про надання адресної одноразової грошової допомоги визначає 

виконком сільської ради. 

 

    Підставою для розгляду питання про надання адресної одноразової 

грошової допомоги є наявність відповідного переліку документів: 

- заява   до Григорівської сільської ради,  

- копія свідоцтва про народження дитини,  

- копія паспорту  одного із батьків,  

- ідентифікаційного коду, 

- довідка про реєстрацію проживання або фактичне проживання сім’ї,  

- довідка з банку про відкритий рахунок. 

 

  Адресна одноразова грошова допомога перераховується одному із батьків 

дитини відділом бухгалтерського обліку та звітності  Григорівської 

сільської ради відповідно до рішення виконавчого комітету сільської ради . 

 

 

5. Джерела фінансування програми 



Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства України 

за рахунок коштів місцевого бюджету  та інших джерел , не заборонених 

чинним законодавством. 

Програма розпочинає діяти з 01.07.2019року при наявності  запланованих 

коштів. 

 

  

6.   Очікувані результати виконання Програми 

      Очікувані результати: 

1. Заохочення молодих сімей до народження (усиновлення) дитини. 

2. Здійснення соціального захисту громадян. 

3. Покращання демографічних процесів у громаді. 

      Виплата допомоги за рахунок сільського бюджету це - започаткування 

великої комплексної і цілісної політики, яка врешті-решт позитивно вплине 

на демографічну ситуацію в громаді. 

 

 

  

7.   Контроль за виконанням Програми 

       Контроль за виконанням Програми здійснюється Виконавчим комітетом  

Григорівської сільської ради.   

  

Секретар сільської ради                                                              О.Т.Славінська 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  П А С П О Р Т 

Програми «Підтримка народжуваності дітей» на 2019 рік 



1 

Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Григорівської 

сільської ради  

2 

Підстава для 

прийняття 

Програми 

Пункту 22 частини першої статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,  Постанова КМУ від 15.05.13. № 

341 «Про затвердження Державної цільової 

соціальної програми підтримки сім’ї до 

2016 року». 

3 
Розробники 

Програми 

Виконавчий комітет Григорівської 

сільської ради  

4 
Відповідальний 

виконавець 

Виконавчий комітет Григорівської 

сільської ради,  постійна комісія  сільської 

ради з питань планування, фінансів, 

бюджету, оподаткування та соціально-

економічного розвитку. 

5 Учасники Програми 

Виконавчий комітет Григорівської 

сільської ради,  депутати та жителі сіл 

сільської ради, молоді сім`ї. 

6 Термін реалізації 2019 рік. 

7 

Загальний обсяг 

фінансових 

ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

всього, у тому 

числі: 

50,0 тис. грн. 

8 
Коштів бюджету 

ОТГ 
50,0 тис. грн. 

9 
Коштів інших 

джерел 
- 

  

Заходи Програми  «Підтримка народжуваності дітей» на 2019 рік 



№ 

п/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання 

Сума витрат, 

тис. грн. 

1 

Одноразової виплати при 

народжені (усиновленні) 

дитини. 

2019 р. 50,0 

2 

Проведення інформаційно – 

роз’яснювальної роботи про 

прийняття програми. 

2019 р. - 

 Всього                                    50,0 

  

 

 

Секретар сільської ради                                                              О.Т.Славінська 

 


