Правобережне управління соціального захисту населення ДМР повідомляє.

Зміни до порядку відшкодування вартості послуги
«муніципальна няня»

Ініціатива послуги «муніципальна няня» була запроваджена
Мінсоцполітики у січні 2019 року та реалізовувалась у межах пілотного
проекту.
За результатами аналізу її впровадження було виявлено низку питань, що
потребували врегулювання.
30 вересня 2020 року Урядом було затверджено постанову № 897 «Про
внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною до трьох років «муніципальна няня».
Внесеними змінами до Порядку, зокрема, визначається, що:
- розмір компенсації у разі догляду за дитиною з інвалідністю, дитиною,
хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені
вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні
захворювання, ДЦП, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу, гострі
або хронічні захворювання нирок IV ступеня, дитиною, яка отримала тяжку
травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій
не встановлено інвалідність, з 01.01.2021 становитиме два прожиткових
мінімуми на дітей віком до шести років, але не більше від вартості послуги
«муніципальна няня», сплаченої отримувачем послуги;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам за
умови зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини, за винятком
отримувачів, які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною,
хворою на тяжкі захворювання, дитиною, яка отримала тяжку травму,
потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не
встановлено інвалідність, а також отримувачів, у яких одночасно народилось
троє і більше дітей;
- компенсація послуги «муніципальна няня» надається, якщо один або
обоє з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю I або II групи;
- 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 дитиною з багатодітної сім’ї;
муніципальна няня, яка є юридичною особою (КВЕД 78.20 та/або КВЕД
85.10), може забезпечувати здійснення догляду одночасно не більше ніж за
десятьма дітьми з різних сімей за адресою, визначеною муніципальною нянею.
Також визначено вимоги до оформлення документів, що підтверджують
оплату послуги з догляду муніципальній няні. У договорі має бути зазначено,
зокрема, назву послуги, її обсяг з визначенням конкретних заходів,
інформацію про дітей, за якими здійснюється догляд, та інформацію про
особу, яка здійснює догляд за такими дітьми, умови та строк надання послуги,
її вартість, періодичність оплати, відповідальність сторін, місце проживання
отримувача послуги «муніципальна няня», місце проживання муніципальної
няні (для фізичних осіб-підприємців)/місцезнаходження муніципальної няні
(для юридичних осіб).
Протягом одного місяця з дня набрання чинності постанови № 897
(02.10.2020) батьки, опікуни дитини віком до трьох років, які отримують

компенсацію послуги «муніципальна няня», повинні підтвердити своє право
на отримання компенсації шляхом подання УСЗН документів, передбачених
пп. 5-7 змін, що затверджені постановою № 897. У разі непідтвердження права
на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» її виплата
припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які
призвели до втрати права на отримання такої компенсації.
За більш детальною інформацією звертатись:
у Новокадацькому районі: вул. Трудова, 1а, тел. 094 910 79 85
у Чечелівському районі: вул. Уральскька, 5, тел. 094 885 95 27, 094 885 95 28

