
          30 січня 2019 року постановою Кабінету Міністрів України затверджено 

Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років 

“муніципальна няня”. 

Послуга з догляду за дитиною до трьох років “муніципальна няня” — послуга, що 

надається для підтримки батьків (усиновлювачів), опікунів дитини для забезпечення 

догляду за дитиною до трьох років. 

Муніципальна няня – будь-яка фізична особа–підприємець 

/ юридична особа, яка надає послугу з догляду за дітьми, крім державних і комунальних 

закладів дошкільної освіти, та з якою укладено договір про здійснення догляду за дитиною 

до трьох років. 

 Відшкодування вартості послуги “муніципальна няня” є щомісячною адресною 

компенсаційною виплатою одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох 

років. 

Компенсація послуги “муніципальна няня” виплачується отримувачу послуги 

“муніципальна няня” у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років, 

встановленого на 1 січня відповідного року, за кожну дитину, яку доглядає муніципальна 

няня. 

З 1 січня 2020 року розмір компенсації становить 1779,00 грн. 

Право на отримання компенсації послуги “муніципальна няня” мають громадяни 

України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками (усиновлювачами), опікунами 

дитини до трьох років і на законних підставах проживають на території України та уклали 

договір про здійснення догляду за дитиною до трьох років з муніципальною нянею. 

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. 

Договір укладається у письмовій формі між отримувачем послуги “муніципальна 

няня” та муніципальною нянею. 

У договорі має бути визначено, зокрема, назву послуги, її обсяг із зазначенням 

конкретних заходів, умови та строк її надання, вартість, періодичність оплати, 

відповідальність сторін. 

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. 

Компенсація послуги “муніципальна няня” не враховується під час обчислення 

сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги, що надаються відповідно до 

законодавства. 

 


