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Шановний пане Юрію!

Департаментом соціального захисту населення облдержадміністрації (далі - 

Департамент) розглянуто Ваш запит щодо порядку оформлення пакету документів 

компенсації послуги «муніципальна няня».

Механізм відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» визначено Порядком відшкодування вартості послуги з догляду 

за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 30.01.2019 № 68 /набрання чинності 12.02.2019/ (далі - Порядок).

У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

послуга з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі - послуга 

«муніципальна няня») — послуга, що надається для підтримки батьків (усиновлювачів), 

опікунів дитини для забезпечення догляду за дитиною до трьох років;

отримувач послуги «муніципальна няня» - батьки (усиновлювачі), опікуни дитини;

муніципальна няня - будь-яка фізична особа -  підприємець (КВЕД 97.00, КВЕД 88.91) 

/юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми (КВЕД 78.20. КВЕД 85.10), крім 

державних і комунальних закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір 

про здійснення догляду за дитиною до трьох років.

Відшкодування вартості послуги «муніципальна няня» є щомісячною адресною 

компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років 

(далі - компенсація послуги «муніципальна няня»).

Компенсація послуги «муніципальна няня» виплачується отримувачу послуги 

«муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, 

встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна 

няня.

Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами). опікунами 

дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали 

договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років (далі - договір) з муніципальною 

нянею.

Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач послуги 

«муніципальна няня» протягом місяця після укладення договору подає місцевому 

структурному підрозділу з питань соціального захисту населення за місцем свого 

проживання заяву та документи /відомості у паперовій або електронній формі, зазначені 

у пунктах 8 і 9 цього Порядку/.

Пунктом 8 Порядку визначено документи, які подаються у паперовій формі 

отримувачем послуги «муніципальна няня»:

заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»;
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заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна няня» 

із зазначенням рахунка в установі банку;

копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» та муніципальною

нянею;

документи, гцо підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги 

«муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка).

До заяви додаються копії: 

свідоцтва про народження дитини;

паспорта отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» з даними 

про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації;

документа, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без 

громадянства);

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків 

(крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно повідомили про 

це відповідному контролюючому органу та мають про це відмітку в паспорті) отримувача 

компенсації послуги «муніципальна няня»;

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, сільської, селищної 

ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки (у разі здійснення 

опіки над дитиною).

Пункт 9 Порядку містить перелік документів, які отримувач послуги «муніципальна 

няня» може подати в електронній формі:

електронну заяву про надання компенсації послуги «муніципальна няня»; 

електронну заяву про перерахування коштів для компенсації послуги «муніципальна 

няня» із зазначенням рахунка в установі банку;

скановану копію договору між отримувачем послуги «муніципальна няня» 

та муніципальною нянею;

відомості, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги 

«муніципальна няня» (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка) 

в електронній формі.

До заяви додаються:

відомості про свідоцтво про народження дитини (серія, номер, дата видачі, прізвище, 

ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по батькові батьків);

сканована копія документа, що посвідчує проживання на території України 

(для іноземця та особи без громадянства);

сканована копія рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі 

держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, 

сільської, селищної ради об’єднаної територіальної громади або суду про встановлення опіки 

(у разі здійснення опіки над дитиною).

Заява та відомості, що подаються в електронній формі підписуються електронним 

цифровим підписом отримувача компенсації послуги «муніципальна няня» або електронним 

підписом, створеним шляхом додавання до заяви в електронній формі ідентифікаційних 

даних декларанта, підтверджених у процесі автентифікації з використанням електронної 

системи ідентифікації, що використовує базу клієнтських даних банків (ВапкГО). Відомості 

про прізвище, ім'я, по батькові дитини отримувача компенсації послуги «муніципальна 

няня», його реєстраційний номер платника податків та паспортні дані отримуються 

з електронного цифрового підпису або бази клієнтських даних банків.

Компенсація послуги «муніципальна няня» призначається на строк здійснення 

догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі, укладеному між отримувачем 

послуги «муніципальна няня» та муніципальною нянею.
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Виплата компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється щомісяця на підставі 

поданих отримувачем послуги «муніципальна няня» документів, що підтверджують витрати 

на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня».

Компенсація послуги «муніципальна няня» здійснюється у межах видатків, 

передбачених на відповідний рік, за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім’ям, особам, які не 

мають права на пенсію,’ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, тимчасової державної 

допомоги дітям, тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну виплату, допомоги по догляду 

за особами з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу, компенсаційної 

виплати непрацюючій працездатній особі, яка доглядає за особою з інвалідністю І групи, а 

також за особою, яка досягла 80-річного віку.

Фінансування компенсації послуги «муніципальна няня» здійснюється відповідно 

до Порядку фінансування видатків місцевих бюджетів на здійснення заходів з виконання 

державних програм соціального захисту населення за рахунок субвенцій з державного 

бюджету, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 04.03.2002 № 256.

Іншого Порядком не передбачено.

Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника 

розпорядника, вищого органу або суду.

З повагою

Директор Департаменту О.А. Токарева

Авраімова (0626) 42-03-37 

Городчикова(0626)42-03-37


