
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ начальника УСЗН 

Корюківської РДА  

Самсон С.І. 

04.01.2021 №  1 

 
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА  

адміністративної послуги  

«НАДАННЯ ПОСЛУГИ З ДОГЛЯДУ ЗА ДИТИНОЮ ДО ТРЬОХ РОКІВ 

«МУНІЦИПАЛЬНА НЯНЯ»» 
 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ КОРЮКІВСЬКОЇ 

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ/ 

ВІДДІЛ (ЦЕНТР) НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ  

ПОСЛУГ ВИКОНАВЧОГО АПАРАТУ КОРЮКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
 (найменування суб’єкта надання адміністративної послуги / центру надання адміністративних послуг / 

виконавчого органу ради об’єднаної територіальної громади) 

 

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання 

адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади 

1 Місцезнаходження  15300  Чернігівська обл. м. Корюківка , вул.Вокзальна,9   

2 Інформація щодо режиму 

роботи  

Понеділок      з 8.00 до 17.00 

Вівторок       з 8.00 до 17.00 

Середа           з 8.00 до 17.00 

Четвер          з 8.00 до 20.00 

П’ятниця      з 8.00 до 17.00 

Субота         з 9.00 до 13.00 

Неділя           вихідний 

3 Телефон / факс, електронна  

адреса, офіційний веб-сайт  

(04657) 3-42-93  

(04657) 3-45-01 

koryukivkacnap@gmail.com 

http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/  

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

4 Укази Президента України  

5 Акти Кабінету Міністрів 

України 

Постанова КМУ від 30.01.2019 №68 «Деякі питання 

надання послуги з догляду за дитиною до  трьох років 

«муніципальна няня»  

6 Акти центральних органів 

виконавчої влади 

 

Умови отримання адміністративної послуги 

7 Підстава для отримання  Право на отримання компенсації послуги “муніципальна 

няня” мають громадяни України, іноземці та особи без 

громадянства, які є батьками, 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, за умови зайнятості обох з батьків 

mailto:koryukivkacnap@gmail.com
http://koryukivka-rada.gov.ua/administrativni-poslugi/
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8 Перелік необхідних 

документів 

У паперовій формі отримувач послуги “муніципальна 

няня” подає такі документи: 

заяву про надання компенсації послуги “муніципальна 

няня”; 

заяву про перерахування коштів для компенсації 

послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в 

установі банку, вибраного отримувачем послуги 

“муніципальна няня” відповідно до Порядку виплати 

пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в 

банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 1999 р. № 1596 

документи, що підтверджують витрати на оплату 

муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня”, 

сплаченої отримувачем послуги “муніципальна няня” 

(виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний 

чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно 

до Положення про форму та зміст розрахункових 

документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 

2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 

Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому 

подано заяву. 

До заяви додаються копії: 

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; 

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 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n10
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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); 

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 ІV ступеня, про те, що дитина 

отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, 

потребує паліативної допомоги (у разі потреби); 

медичного висновку лікарсько-консультативної 

комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з 

інвалідністю); 

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); 

В електронній формі отримувач послуги 

“муніципальна няня” подає такі документи: 

електронну заяву про надання компенсації послуги 

“муніципальна няня”; 

електронну заяву про перерахування коштів для 

компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням 

рахунка в установі банку, вибраного отримувачем послуги 

“муніципальна няня” відповідно до Порядку виплати 

пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в 

банках, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 30 серпня 1999 р. № 1596  

скановану копію договору між отримувачем послуги 

“муніципальна няня” та муніципальною нянею; 

відомості, що підтверджують витрати на оплату 

муніципальній няні вартості послуги “муніципальна няня” 

(виписка з банківського рахунка, касовий чек, товарний 

чек, розрахункова квитанція, оформлені відповідно 

до Положення про форму та зміст розрахункових 

документів, затвердженого наказом Мінфіну від 21 січня 

2016 р. № 13, Положення про документальне забезпечення 

записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом 

Мінфіну від 24 травня 1995 р. № 88, за місяць, в якому 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1596-99-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0220-16#n27
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0168-95#n10
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подано заяву, 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), 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 

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; 

сканована копія документа, що підтверджує законні 

підстави проживання на території України (для іноземців 

та осіб 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 (в 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 І 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). 
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На заяву та відомості, що подаються в електронній 

формі, накладається кваліфікований електронний підпис 

отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” або 

удосконалений електронний підпис. Відомості про 

прізвище, ім’я, по батькові дитини отримувача компенсації 

послуги “муніципальна няня”, реєстраційний номер 

платника податків (крім фізичних осіб, які через свої 

релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника 

податків, офіційно повідомили про це відповідному 

контролюючому органу та мають про це відмітку в 

паспорті) та дані паспорта громадянина України 

отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” 

отримуються з кваліфікованого електронного підпису або 

удосконаленого електронного підпису. 

9 Спосіб подання документів  Заява та документи подаються особою у паперовій формі 

або електронній формі 

10 Платність (безоплатність) 

надання  

Адміністративна послуга надається безоплатно 

 

11 Строк надання  Не пізніше 10 днів після надходження заяви зі всіма 

необхідними документами. 

Допомога оформляється рішенням про призначення 

(відмову в призначенні) соціальної допомоги, яке 

зберігається в особовій справі отримувача соціальної 

допомоги та надається  на термін призначення допомоги 

12 Перелік підстав для відмови 

у наданні  

Неподання всіх необхідних документів, компенсація 

послуги “муніципальна няня” не 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. 

13 Результат надання 

адміністративної послуги 

Призначення допомоги/відмова в призначенні допомоги 

14 Способи отримання 

відповіді (результату) 

Допомогу можна отримати через виплатні об’єкти 

національного оператора поштового зв’язку або через 

уповноважені банки, визначені в установленому порядку. 

Повідомлення про призначення допомоги (відмову у 

призначенні) видається (надсилається поштою) 

одержувачу, про що робиться відповідний запис у журналі 

видачі довідок та повідомлень 

 

 

 

 


