
Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 

трьох років «муніципальна няня» 
1. Перелік категорій 

одержувачів послуги 
 батько (усиновлювач) дитини; 

 опікун дитини 

2. Вичерпний перелік 

документів, необхідних для 

отримання послуги, а також 

вимоги до них 

1. Паспорт або в разі його відсутності інший 

документ, що може засвідчувати особу; 

2. Документ про присвоєння реєстраційного 

номера облікової картки платника податків; 

3. Свідоцтво про народження дитини; 

4. Заява про перерахування коштів із 

зазначенням рахунка в установі банку; 

5. Копія   договору   між отримувачем послуги 

«муніципальна няня» та муніципальною 

нянею; 

6. Документи, що підтверджують витрати на оплату 

послуги «муніципальна няня» 

7. Рішення про встановлення опіки (для опікунів) 
8. Реквізити банківського рахунку. 

3. Порядок та спосіб подання 

документів 

Документи подаються до управління соціального 

захисту населення за місцем отримання одержувачем 

або законним представником (опікуном) 

відшкодування вартості послуги з 

догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня» 

4. Строк надання послуги Рішення про відшкодування вартості послуги з догляду 

за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 

приймається протягом десяти робочих днів з 
дня подачі документів 

5. Результат надання послуги Призначення відшкодування вартості послуги з 

догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 
няня» або вмотивована відмова. 

6. Способи та місце отримання 

відповіді (результату) 

Повідомлення про призначення відшкодування вартості 

послуги з догляду за дитиною до трьох років 

«муніципальна няня» видається в управлінні соціального 

захисту населення за місцем отримання відшкодування 

особисто або законному представнику   (опікуну)  дитини    

при пред'явленні 
паспорта або інших документів, що  підтверджують 
особу, під підпис у журналі видачі повідомлень. 

7. Перелік підстав для відмови 

у наданні послуги 

1. Закінчення (розірвання) строку договору або 

неподання до 5 числа місяця документу, що 

підтверджує витрати на оплату муніципальній няні 

послуги «муніципальна няня» 

8. Акти законодавства, що 

регулюють порядок та умови 

надання послуги 
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