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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

  Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 
трьох років «муніципальна няня»

Розробив:                     Управління соціальної політики

                        ПОГОДИВ ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління соціальної політики 
 

Володимир СУЛИМА

Міський голова

Сергій НАДАЛ

1.
 СНАП 
(місцезнаходження (адреса), режим роботи, 
довідковий телефон, адреса електронної пошти та 
веб-сайту)

Управління соціальної політики 
Тернопільської міської ради
м.Тернопіль, вул. Лисенка, 8, Зал № 2
 Графік прийому громадян:
Понеділок-четвер: з 8.00  до 17.15, 
п’ятниця: з 8.00 до 16.00 
Телефон: (067)3984537
(0352) 23-66-03,26-66-04
Електронна адреса:ternopil@sobes-ter.gov.ua, 
www.rada.te.ua

2.
*Вичерпний перелік документів, 
необхідних для отримання АП, що 
передбачені законом, та вимоги до них

1) Один з батьків або опікунів дитини подає
2) в паперовій формі:
3) 1. Заява про надання компенсації послуги
4) «муніципальна няня».
5) 2. Заява про перерахування коштів для
6) компенсації послуги « муніципальна няня»
7) із зазначенням рахунка в установі банку.

3.  Копія договору між отримувачем послуги 
«муніципальна няня» та муніципальною

8) нянею.
9) 4. Документи, що підтверджують витрати на
10) оплату муніципальній няні вартості послуги
11) «муніципальна няня», сплаченої заявником
12) послуги  (виписка з банківського рахунка,
13) касовий чек, товарний чек, розрахункова
14) квитанція) за місяць, в якому подано заяву. 

5. Копія свідоцтва про народження дитини. 

mailto:ternopil@sobes-ter.gov.ua
http://www.rada.te.ua/
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У разі народження дитини за кордоном-
копія виданого компетентним органом 
країни перебування і 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.
6. Копія паспорта отримувача компенсації 
послуги «муніципальна няня» з даними про 
прізвище, ім’я та по батькові, дату його 
видачі та місце реєстрації.
7. Копія документа, що посвідчує 
проживання на території України ( для 
іноземців та особи без громадянства).
8. Копія документа про присвоєння 
реєстраційного номера облікової карти 
платника податків отримувача компенсації 
послуги «муніципальна няня» (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).
9. Копія рішення виконавчого органу міської 
ради або суду про встановлення опіки ( у 
разі здійснення опіки над дитиною).
10. Копія довідки про захворювання дитини 
на тяжке пеританальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, 
рідкісне орфанне захворювання, 
онкологічне, онкогематологічне 
захворювання, дитячий церебральний 
параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий 
діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або 
хронічне захворювння нирок IV ступеня, 
дитиною, яка отримала тяжку травму, 
потребує трансплантації органа, потребує 
паліативної допомоги (у разі потреби).
11. Копія медичного висновку лікарсько-
консультативної комісії про наявність у 
дитини інвалідності (для дітей з 
інвалідністю).
12. Копії медико-соціальної експертної 
Комісії про встановлення групи інвалідності 
(для осіб з інвалідністю).

15) В електронній формі:
1. Електронна заява про надання компенсації 
послуги «муніципальна няня».
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2. Електронна заява про перерахування 
коштів для компенсації послуги 
«муніципальна няня» із зазначенням 
рахунку в установі банку.
3. Сканована копія договору між 
отримувачем послуги «муніципальна няня» 
та муніципальною нянею.
4. Відомості, що підтверджують витрати на 
оплату муніципальної няні вартості послуги 
«муніципальна няня» ( виписка з 
банківського рахунку, касовий чек, товарний 
чек, розрахункова квитанція), за місяць, в 
якому подано заяву, в електронній формі.
5. Відомості про свідоцтво про народження 
дитини(серія, номер, дата видачі, прізвище, 
ім’я, по батькові дитини, прізвище, ім’я, по 
батькові батьків), номер актового запису в 
книзі державної реєстрації народження. У 
разі народження дитини за кордоном-копія 
виданого компетентним органом країни 
перебування і 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.
6. Сканована копія документа, що посвідчує 
проживання на території України ( для 
іноземця та особи без громадянства).
7. Сканована копія рішення виконавчого 
органу міської ради або суду про 
встановлення опіки ( у разі здійснення опіки 
над дитиною).
8. 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 І типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня, потребує 
паліативної допомоги (у разі потреби).
9. Сканована копія медичного висновку 
лікарсько-консультативної комісії про 
наявність у дитини інвалідності (для дітей з 
інвалідністю).
10. Сканована  копія медико-соціальної 
експертної комісії про встановлення групи 
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інвалідності (для осіб з інвалідністю). На 
заяву та відомості, що подаються в 
електронній формі, накладається 
кваліфікований електронний підпис 
отримувача компенсації «муніципальна 
няня» або удосконалений електронний 
підпис.

3. Порядок та спосіб подання документів

Особисто заявником або в електронній 
формі через офіційний веб-сайт 
Мінсоцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
або Єдиний державний веб-портал 
електронних послуг).

4.

Платність (безоплатність) АП, розмір та 
порядок внесення плати адміністративного 
збору) за платну АП; розрахунковий 
рахунок для внесення плати

Безкоштовно

5. Строк надання АП 10 днів 

6. Результат надання АП

Рішення управління соціальної політики про 
призначення відшкодування вартості 
послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» або рішення про 
відмову у призначенні відшкодування  із 
зазначенням причин відмови.

7. Спосіб і місце отримання відповіді 
(результату АП)

Особисто, засобами поштового зв’язку або в 
електронній формі повідомлення про 
призначення  або відмову у призначенні  
відшкодування із зазначенням причин 
відмови.(через офіційний веб-сайт 
Мінсоцполітики, інтегровані з ним 
інформаційні системи органів виконавчої 
влади та органів місцевого самоврядування 
або Єдиний державний веб-портал 
електронних послуг).

8. Перелік підстав для відмови у наданні АП

1. До заяви  не додані всі необхідні  
документи.
2. Відсутні відомості про реєстрацію 
муніципальної няня в Єдиному державному 
реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-
підприємців.
 3. Дитина віком до 3- років, яка потребує 
додаткового догляду не є дитиною з 
інваліднстю та не хворіє на тяжке 
пеританальне ураження нервової системи, 
тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне 
орфанне захворювання, онкологічне, 
онкогематологічне захворювання, дитячий 
церебральний параліч, тяжкий психічний 
розлад, цукровий діабет І типу 
(інсулінозалежний), гостре або хронічне 
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захворювння нирок IV ступеня, 
потребуєпаліативної допомоги, або в складі 
сім’ї немає двох і більше дітей віком до 3-х 
років, або один з батьків, опікунів не є 
особою з інвалідністю І чи ІІ групи.

9.

Акти законодавства, що регулюють 
порядок та умови надання АП (пункти, 
статті, розділи тощо, назва та реквізити 
законодавчих актів)

1. Постанова Кабінету Міністрів України від 
30 січня 2019 р. № 68 «Деякі Питання 
надання послуги з догляду за дитиною до 
трьох років «муніципальна няня»

*До інформаційної картки додається форма заяви.


