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Проблема
Щорічно в Україні народжується понад 300 тисяч немовлят. Батькам необхідно

відвідати близько 11 установ та надати 37 документів, щоб отримати необхідні

послуги при народженні дитини, оскільки комплексний підхід державних

органів до надання пакету послуг за однією життєвою подією відсутній. 

Рішення
Проєкт #єМалятко надасть можливість отримати 10 послуг держави, 

пов'язаних із народженням дитини, за однією електронною заявою онлайн або

одразу в пологовому будинку.
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Указ Президента України «Про деякі заходи 

щодо поліпшення доступу фізичних та 

юридичних осіб до електронних послуг» та 

Постанова Кабінету міністрів України #691 

«Про реалізацію експериментального проекту 

щодо створення сприятливих умов для 

реалізації прав дитини» регламентують

реалізацію проєкту.

Старт проєкту
заплановано
на 1 січня
2020 року.
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візитів до 

державних установ

Сьогодні З 1 січня 2020 р.

11

документів37
мільйонів

заяв~5

візитів до 

державних установ0

документ1

тисяч заяв~400
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Проєкт #єМалятко –
це можливість
отримати онлайн, у 
пологовому
будинку, ЦНАПі чи
органі ДРАЦС 
(державної
реєстрації актів
цивільного стану) 
10 послуг за 1 
заявою:

державна реєстрація народження дитини;

реєстрації місця проживання народженої дитини;

призначення допомоги при народженні дитини;

реєстрація народженої дитини в електронній системі охорони
здоров’я;

реєстрація народженої дитини у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків;

отримання посвідчень батьків багатодітної сім’ї та дитини з 
багатодітної сім'ї;

визначення походження народженої дитини, батьки якої не 
перебувають у шлюбі між собою;

визначення належності дитини до громадянства України;

присвоєння дитині унікального номеру запису в Єдиному
державному демографічному реєстрі;

призначення допомоги багатодітним сім’ям.
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[!]
За допомогою послуги

#єМалятко батьки 

зможуть швидко

оформити допомогу

при народженні дитини

та допомогу

багатодітним сім’ям. 
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[!]
Допомогу при народженні дитини

може отримати один із батьків, опікун

(усиновлювач), який постійно

проживає разом із дитиною. Розмір

допомоги становить 41 280 гривень. 

Виплата здійснюється одноразово у 

розмірі 10 320 гривень, решта суми

виплачується протягом 36 місяців

рівними частинами (по 860 гривень

щомісяця).

[!]
Допомога на дітей, які

виховуються у багатодітних сім'ях, 

виплачується на третю і кожну

наступну дитину до досягнення

дитиною 6-річного віку. Виплати

здійснюються щомісячно у розмірі

1 700 гривень, починаючи від

місяця, в якому було подано заяву

та усі необхідні документи.



Проєкт #єМалятко
є унікальним
не лише в Україні, а 
й у світі.

У Сербії та Канаді реалізовано проєкт

«5 в 1», у Новій Зеландії та Австралії –

«3 в 1».
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[!]
Надання комплексної послуги

«10 в 1» дозволить зменшити

кількість документації, значно

заощадити кошти та час 

громадян, органів державної

влади та органів місцевого

самоврядування. 



Постановою
Кабінету
Міністрів
України також
передбачено:

можливість зареєструвати місце

проживання дитини віком від 14 років

онлайн
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можливість дитині віком від 14 до 18 років

отримати індивідуальний податковий

номер під час першого оформлення

паспорта громадянина України



Дякую за увагу
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