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ЗАТВЕРДЖУЮ
Начальник управління соціального захисту населення Запорізької міської ради по Дніпровському району
__________Л.О.Манідіна
«     » ____________2020

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
«відшкодування витрат послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» 

Управління соціального захисту населення 
Запорізької міської ради по Дніпровському району

Інформація про суб’єкт надання адміністративної послуги / центр надання адміністративних послуг / виконавчий орган ради об’єднаної територіальної громади
1
Місцезнаходження 
Бульвар Вінтера, буд. 14, м. Запоріжжя, 69096.
2
Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок - четвер з 8.00 до 17.00;
п’ятниця з 08.00 до 15.45;
обідня перерва з 12.00 до 12.45. 
3
Телефони, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
093-170-77-70;
(061)-279-14-51;
(061)-279-12-63;
(061)-279-07-56;       
HYPERLINK "mailto:zap2303@ukr.net" zap2303@ukr.net;
upsznd.zp.ua.
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Закони України
Закон України „Про охорону дитинства” від 26.04.2001 № 2402-ІІI
5
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 №68 «Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
6
Акти центральних органів виконавчої влади
Наказ Міністерства соціальної політики України                   від 21.04.2015 № 441 „Про затвердження форми Заяви про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 28.04.2015 за № 475/26920
Умови отримання адміністративної послуги
7
Підстава для отримання 
Факт укладання договору між батьками та муніципальною нянею
8
Перелік необхідних документів
Заява про призначення усіх видів соціальної допомоги, компенсацій та пільг, затверджена наказом Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 № 441 (при  пред’явленні паспорта громадянина України (паспортного документа іноземця) або іншого документа,  що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус); заяву про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку; копію договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею; документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка). До заяви додаються копії: свідоцтва про народження дитини; 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 про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною).
9
Спосіб подання документів 
Заява та документи, необхідні для призначення допомоги, подаються особою, яка претендує на призначення допомоги особисто у паперовій 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) допомоги, яке зберігається в особовій справі отримувача соціальної допомоги та надається  на строк здійснення догляду за дитиною до трьох років, визначений у договорі
12
Перелік підстав для відмови у наданні 
Подання документів до заяви не в повному обсязі;
відсутності інформації про муніципальну няню в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців;
неподання до 5 числа щомісяця документів, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги «муніципальна няня»;
розірвання договору
13
Результат надання адміністративної послуги
Призначення / відмова в призначенні «Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»
14
Способи отримання відповіді (результату)
Допомогу можна отримати через уповноважені банки, визначені в установленому порядку.
Повідомлення про призначення допомоги (відмову у призначенні) видається (надсилається поштою) одержувачу




