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Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «муніципальна няня» 
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1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
• Один з батьків дитини;  

• опікун дитини.           

Компенсація надається отримувачам послуги 

«муніципальна няня» за умови зайнятості  

кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до 

Закону України “ Про зайнятість населення.“  

Без вимог до зайнятості кожного з батьків, 

опікунів дитини компенсація надається 

отримувачам послуги  «муніципальна няня» , які:  

- -здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю;  

- -за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні 

ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади 

розвитку, рідкісні орфанні захворювання, 

онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні 

розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні 

захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка 

отримала тяжку травму, потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної допомоги, якій не 

встановлена інвалідність;   

- - є отримувачами послуги «муніципальна няня», у 

яких одночасно  народилося троє і більше дітей; 

- - коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті 

та є особами з інвалідністю I чи II  групи.                                                                               

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

У паперовій формі: 

-заява про надання компенсації послуги 

«муніципальна няня»; 

-заява про перерахування коштів для компенсації 

послуги «муніципальна няня» із зазначенням 

рахунка в установі уповноваженого банку; 

-копія договору між отримувачем послуги 

«муніципальна няня» та муніципальною нянею; 

- документи, що підтверджують витрати на оплату 

муніципальній няні послуги «муніципальна няня», 

сплаченої отримувачем послуги «муніципальна 

няня» ( виписка з банківського рахунка, касовий 



чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за 

місяць в якому подано заяву;   

-копія свідоцтва про народження дитини. У разі 

народження дитини за кордоном та відсутності 

свідоцтва про народження, виданого органами 

державної  реєстрації актів цивільного стану 

України, - копія виданого компетентним органом 

країни перебування та легалізованого в 

установленому порядку документа про 

народження дитини, якщо інше не передбачено  

міжнародними договорами України, з перекладом 

на українську мову. Вірність перекладу або 

справжність підпису перекладача засвідчується 

нотаріально; 

-копія паспорта отримувача компенсації послуги 

«муніципальна няня» з даними  про прізвище, ім’я 

та по батькові, дату його видачі та місце 

реєстрації; 

-копія документа, що посвідчує проживання на 

території України (для іноземця та особи без 

громадянства); 

-копія документа про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків(крім 

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»; 

-копія рішення про встановлення опіки (у разі 

здійснення опіки над дитиною); 

- -копія довідки про захворювання дитини на тяжке 

перинатальне ураження нервової системи, тяжку 

вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 

захворювання, онкологічне, онкогематологічне 

захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гостре або хронічне 

захворювання нирок IV ступеня, про те, що  дитина 

отримала тяжку травму, потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної допомоги (у разі 

потреби);  

- -копія медичного висновку лікарсько-

консультативної комісії про наявність у дитини 

інвалідності ( для дітей з інвалідністю); 

-копія трудової книжки отримувача послуги  

«муніципальна няня» та документа з місця роботи, 

що підтверджує надання відпустки для догляду за 

дитиною до досягнення нею трирічного віку / 

довідки з Пенсійного фонду України про сплату 

єдиного внеску на загальнообов’язкове державне 



соціальне страхування (індивідуальні відомості 

про застраховану особу за формою ОК -7)( для 

фізичних осіб-підприємців); 

-копія довідки медико-соціальної експертної 

комісії про встановлення групи інвалідності( для 

осіб з інвалідністю).       

В електронній формі: 

-електронна заява про надання компенсації 

послуги «муніципальна няня»; 

-електронна заява про перерахування коштів для 

компенсації послуги «муніципальна няня» із 

зазначенням рахунка в установі уповноваженого 

банку; 

-сканована копія договору між отримувачем 

послуги «муніципальна няня» та муніципальною 

нянею; 

- відомості, що підтверджують витрати на оплату 

муніципальній няні послуги «муніципальна няня», 

сплаченої отримувачем послуги «муніципальна 

няня» (виписка з банківського рахунка, касовий 

чек, товарний чек, розрахункова квитанція) за 

місяць в якому подано заяву, в електронній формі;   

-відомості про свідоцтво про народження дитини   

(серія, номер, дата видачі, прізвище, ім’я, по 

батькові батьків), номер актового запису в книзі 

державної реєстрації народження. У разі 

народження дитини за кордоном та відсутності 

свідоцтва про народження, виданого органами 

державної  реєстрації актів цивільного стану 

України, - сканована копія виданого 

компетентним органом країни перебування та 

легалізованого в установленому порядку 

документа про народження дитини, якщо інше не 

передбачено  міжнародними договорами України, 

з перекладом на українську мову. Вірність 

перекладу або справжність підпису перекладача 

засвідчується нотаріально; 

-сканована копія документа, що підтверджує 

законні підстави проживання на території 

України(для іноземців та осіб без громадянства); 

-сканована копія рішення про встановлення опіки 

(у разі здійснення опіки над дитиною); 

- -сканована копія довідки про захворювання дитини 

на тяжке перинатальне ураження нервової системи, 

тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне 

захворювання, онкологічне, онкогематологічне 

захворювання, дитячий церебральний параліч, 

тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гостре або хронічне 

захворювання нирок IV ступеня, про те, що  дитина 

отримала тяжку травму, потребує трансплантації 

органа, потребує паліативної допомоги (у разі 



потреби);  

- -сканована копія медичного висновку лікарсько-

консультативної комісії про наявність у дитини 

інвалідності ( для дітей з інвалідністю); 

-сканована копія трудової книжки отримувача 

послуги  «муніципальна няня» та документа з 

місця роботи, що підтверджує надання відпустки 

для догляду за дитиною до досягнення нею 

трирічного віку / довідки з Пенсійного фонду 

України про сплату єдиного внеску на 

загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування (індивідуальні відомості про 

застраховану особу за формою ОК -7)( для 

фізичних осіб-підприємців); 

-сканована копія довідки медико-соціальної 

експертної комісії про встановлення групи 

інвалідності( для осіб з інвалідністю).    

                                                    

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються до управління соціального 

захисту населення за місцем проживання 

отримувача послуги особисто в паперовій формі  

або в електронній формі (через офіційний веб-сайт 

Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні 

системи органів виконавчої влади та місцевого 

самоврядування або Єдиний державний веб-портал 

електронних послуг). На заяву та відомості, що 

подаються в електронній формі, накладається 

кваліфікований електронний підпис отримувача 

компенсації послуги «муніципальна няня» або 

удосконалений електронний підпис. 

4. Платність (безоплатність) 

надання  послуги 
Безоплатно  

5. Строк надання послуги Рішення про призначення /відмову в призначенні  

відшкодування вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років «муніципальна няня» 

приймається протягом десяти робочих днів із дати 

надходження документів 

6. Результат надання  послуги -Розпорядження про призначення / відмову в 

призначенні  компенсації чи про відмову в її 

призначенні; 

-виплата допомоги шляхом перерахування коштів   

на особовий рахунок, відкритий в установі 

уповноваженого банку. 

7. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Структурний підрозділ з питань соціального 

захисту населення протягом трьох робочих днів 

після прийняття рішення про призначення / відмову 

в призначенні письмово або в електронній формі 

інформують отримувача послуги «муніципальна 

няня» про прийняте рішення. 

8. Перелік підстав для відмови -Компенсація послуги «муніципальна няня» не 



у наданні послуги призначається батькам, які є батьками-

вихователями дитячих будинків сімейного типу, 

прийомними батьками, якщо вони отримують 

грошове забезпечення відповідно до законодавства, 

отримувачам послуги «муніципальна няня», які 

перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 

досягнення нею трирічного віку; 

-закінчення (розірвання) строку договору або 

неподання до 5 числа місяця, наступного за 

місяцем, в якому надано послугу «муніципальна 

няня» документу, що підтверджує витрати на 

оплату муніципальній няні послуги «муніципальна 

няня»; 

-відсутність інформації про муніципальну няню в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань та /або викладення недостовірної 

інформації в договорі;  

-відсутність всіх необхідних документів. 

9. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги  

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.01.2019 № 68 «Деякі питання надання послуги з 

догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня»  

10. Примітка Отримувач послуги «муніципальна няня»  

-протягом одного робочого дня інформує про 

розірвання договору або про інші обставини, що 

можуть вплинути на надання муніципальною нянею 

послуги «муніципальна няня»; 

-муніципальна няня, яка є фізичною особою -

підприємцем, може здійснювати догляд одночасно 

не більше ніж за трьома дітьми, за винятком 

догляду за дітьми з багатодітної сім’ї; 

- муніципальна няня, яка є юридичною особою, 

може забезпечувати здійснення догляду одночасно  

не більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за 

адресою, визначеною муніципальною нянею. 

 


