
                                                                                                                                   ІК 04-05 

                       Додаток 25.1 

 

ПОГОДЖЕНО 

Боратинський сільський голова 

 

                                   

                                     С.О. Яручик 

 

    26.08.2021р.  

 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Начальник Управління соціального 

захисту населення Луцької РДА 

                                                 

                                                 С.З. Авраменко 

 

                28.12.2020 № 39 
 

   

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА ІК 04-05  (01195) 

адміністративної послуги  

«Призначення та виплата компенсації послуги з догляду за дитиною до трьох років 

“муніципальна няня”” 
 

Управління соціального захисту населення Луцької районної державної адміністрації 

суб’єкт надання адміністративної послуги 
 

Інформація про центр надання адміністративної послуги  

Найменування центру надання 

адміністративних послуг, в якому 

здійснюється обслуговування суб’єкта 

звернення 

Центр надання адміністративних послуг 

Боратинської сільської ради 

1 Місцезнаходження центру надання 

адміністративних послуг 

Телефон/факс (довідки), адреса 

електронної пошти та веб-сайт 

центру надання адміністративних 

послуг 

Волинська обл., Луцький район,с. Боратин, вул. 

Центральна, 15 

Телефон: 0673127747 

Е-mail:boratyn.cnap@gmail.com 
веб-сайт: https://www.boratyn.ukraina.org.ua 

2 Інформація щодо режиму роботи 

центру надання адміністративних 

послуг 

Графік прийому: 

Понеділок- четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота, неділя – вихідні дні. 

3 Інформація про  територіальний 

підрозділ та віддалені робочі місця 

ЦНАП (місце подання документів 

та отримання результату послуги) 

Волинська обл., Луцький район,     

ТП с. Гірка Полонка, вул. Горохівська, 63а 

Телефон: 0673268595                                                         

Е-mail:  girkapolonka@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,     

с. Баїв, вул.  Перемоги, 37                                                        

Телефон: (0332) 708 300                                                           

Е-mail:  baivska@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Баківці, вул. Червоного Хреста, 12а, 

Телефон: (0332) 795 232                                                         

Е-mail:  bakivtsi@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Коршів, вул. Лесі Українки,82 

Телефон: (0332) 793134 
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Е-mail:  korshuw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Лаврів, вул. Шкільна,1 

Телефон: (0332) 797571                                                     

Е-mail:  lawruw@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Промінь, вул.  Миру, 11  

Телефон: (0332) 792 888                                                          

Е-mail:  promyn@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Радомишль, вул. Центральна, 47 

Телефон: (0332) 787537                                                        

Е-mail:  radomyshel@gmail.com 

Волинська обл., Луцький район,                                  

с. Ратнів, вул. Перемоги,9 

Телефон: (0332) 797570                                                          

Е-mail:  ratniw@gmail.com 

4 Інформація щодо режиму роботи 

віддалених робочих місць надання 

адміністративних послуг 

Графік прийому: 

Понеділок - четвер: 08.00 – 17.15 

П’ятниця: 08.00 – 16.00 

Технічна перерва: 13.00 – 14.00 

Субота,неділя – вихідні дні. 

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги 

 

5 Закони України ______ 

6 Акти Кабінету Міністрів України Постанова Кабінету Міністрів України від 

30.01.2019№ 68„Деякі питання надання послуги з 

догляду за дитиною до трьох років «муніципальна 

няня»” 

7 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 

 

8 Підстава для отримання Свідоцтво про народження дитини. 

 Договір про здійснення догляду за дитиною до 

трьох років з муніципальною нянею. 

9 Перелік необхідних документів Заява; 
паспорт; 
документ про присвоєння реєстраційного номера 
облікової картки платника податків; 
свідоцтво про народження дитини; 
копія договору між отримувачем послуги 
«муніципальна няня» та муніципальною нянею; 
документ, що підтверджує виплату муніципальній 
няні послуги «муніципальна няня» (оригінал 
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квитанції). 
Для призначення допомоги за місцем фактичного 
проживання, до заяви додається довідка про 
неотримання такої допомоги в органах соціального 
захисту населення за зареєстрованим місцем 
проживання 

10 Спосіб подання документів Заява та документи подаються особою особисто у 

паперовій та електронній формі 

11 Платність (безоплатність) надання Адміністративна послуга надається безоплатно 

12 Строк надання Призначається на строк здійснення догляду за 
дитиною до трьох років, визначений у договорі, 
укладеному між отримувачем послуги 
«муніципальна няня» та муніципальною нянею 

13 Перелік підстав для відмови у 

наданні 

Отримувачу послуги “муніципальна няня” може 

бути відмовлено у призначенні компенсації 

послуги “муніципальна няня” у разі подання 

пакета документів,  не в повному обсязі, 

відсутності інформації про муніципальну няню в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань. 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, отримувачам послуги 

“муніципальна няня”, які перебувають у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення 

нею трирічного віку.  

14 Результат надання адміністративної 

послуги 

Призначення / відмова в призначенні державної 

соціальної допомоги «Муніципальна няня» 

15 Способи отримання відповіді 

(результату) 

Допомогу можна отримати через   уповноважені 

банки, визначені в установленому порядку. 

Про відмову у призначенні  допомоги орган 

соціального захисту населення письмово 

повідомляє особі, яка звернулася за її 

призначенням, у триденний строк з дня прийняття 

рішення. 

16 Примітка  Копії документів завіряються печаткою та 

підписом адміністратора ЦНАП 

 

 

 

 

 

 

 


