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ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ 

 
щодо відшкодування послуги з догляду за дитиною до 
трьох років «муніципальна няня» у розмірі 
прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років 
 

Шановний Віталію Володимировичу! 
 
Відповідно до частини першої статті 13 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад», частини першої статті 20 Регламенту Київської міської 
ради надаю Вам на розгляд депутатське звернення.  

Згідно з абзацом 3 пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України «Деякі 
питання реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та 
підтримки розвитку відповідального батьківства» від 30 травня 2018 р. № 427 
передбачається погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики 
щодо реалізації пілотного проекту із соціального захисту сімей з дітьми та 
підтримки розвитку відповідального батьківства шляхом запровадження 
з 1 січня 2019 р. відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести 
років, встановленого станом на 1 січня відповідного року, на умовах 
співфінансування з різних бюджетів. 

За інформацією розміщеною на офіційному веб-сайті Міністерства 
соціальної політики України (https://www.msp.gov.ua/news/15346.html) 
фінансування послуги догляду за дитиною до трьох років буде запроваджено з 
першого січня 2019 року. Механізм є прозорим та простим – батьки наймають 
няню офіційно, самостійно обираючи спеціаліста та визначаючи умови 
контролю її роботи, а батькам на кінець року буде відшкодовано за кожен місяць 
роботи няні суму в розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести років 
(1492 гривень прожитковий мінімум на 01.01.2018 р.). Завдяки цьому механізму 
створюється можливість батькам самостійно обирати нянь для дітей, 
контролювати їх діяльність, та отримувати підтримку, якщо мама має виходити 
на роботу та багатодітним родинам. 



Виконавцями Програми є органи виконавчої влади, органи місцевого 
самоврядування, громадські та інші недержавні організації, міжнародні фонди. 

Програма реалізуватиметься за рахунок коштів державного та місцевих 
бюджетів, передбачених на фінансування відповідних сфер і галузей, а також 
інших джерел, не заборонених законодавством України. 

Виходячи з вищевикладеного, прошу Вас, шановний 
Віталію Володимировичу, доручити відповідним структурним підрозділам 
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної 
адміністрації) під час формування бюджету міста Києва на 2019 рік врахувати 
пропозицію відшкодування послуги з догляду за дитиною до трьох років 
«муніципальна няня» у розмірі прожиткового мінімуму на дітей віком до шести 
років, встановленого станом на 1 січня відповідного року. 

Про результати розгляду депутатського звернення прошу повідомити 
мене за адресою: 01044, м. Київ, вул. Хрещатик, 36 у термін передбачений 
частиною другою статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» 
та частиною другою статті 20 Регламенту Київської міської ради. 

 
 
З повагою         Алла Шлапак 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Виконавець: 
Слюсарев Іван Олександрович 
063-888-11-80 


