
 

 
 

 

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” 

 

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. 

№ 897 „Про внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за 

дитиною до трьох років „муніципальна няня” якою внесено зміни до Порядку 

відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років„муніципальна 

няня”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2019 № 68 

„Деякі питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років„муніципальна 

няня”. 

Внесеними змінами до Порядку, зокрема, визначається, що муніципальна няня, 

яка є фізичною особою – підприємцем (КВЕД 97.00 та/або КВЕД 88.91), може 

здійснювати догляд одночасно не більше ніж за трьома дітьми, за винятком догляду 

за дітьми з багатодітної сім’ї. Тобто, муніципальна няня, яка є фізичною особою – 

підприємцем, не може надавати послуги за місяць більше, ніж трьом дітям . 

Муніципальна няня може забезпечувати здійснення догляду одночасно не 

більше ніж за десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною 

нянею. Тобто, муніципальна няня, яка є юридичною особою, не може надавати 

послуги за місяць більше, ніж десять дітей. 

Пунктом 7 з урахуванням вимог пунктів 8 і 9 Порядку відшкодування вартості 

послуги з догляду за дитиною до трьох років „муніципальна няня” визначено, що для 



отримання компенсації послуги „муніципальна няня” отримувач послуги протягом 

місяця після укладання договору подає уповноваженій посадовій особі виконавчого 

органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади за місцем 

свого проживання заяву та документи / відомості у паперовій або електронній формі.  

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. 

Отримувач послуги „муніципальна няня” до 5 числа щомісяця, наступного за 

місяцем, в якому надано послугу „муніципальна няня” подає 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). 

Змінами до Прядку відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до 

трьох років „муніципальна няня” передбачено , що компенсація послуги 

„муніципальна няня” надається отримувачам послуги за умови зайнятості кожного з 

батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України „ Про зайнятість населення”. 

Компенсація послуги „муніципальна няня” не призначається батькам, які є 

батьками – вихователями дитячих будинків сімейного типу, прийомним батькам, 

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. 

 


