3

ЗАТВЕРДЖЕНО
Міський голова
                                                                                                    Володимир ТИМЧЕНКО

ТИПОВА ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
адміністративної послуги 
„ Відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною
 до трьох років “муніципальна няня” ”
Управління соціального захисту населення та праці виконавчого комітету 
Березанської міської ради 
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги )
Інформація про центр надання адміністративних послуг 
1
Місцезнаходження 
Київська область, м. Березань, вул. Героїв Небесної Сотні, 16
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Інформація щодо режиму роботи 
Понеділок, вівторок, середа: 08.00-17.00
 четвер: 08.00-20.00
П’ятниця: 08.00-15.45
Субота: 08.00-14.00
Неділя - вихідний
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Телефон / факс, електронна  адреса, офіційний веб-сайт 
тел. 6-43-08
тел. 6-44-43
cnap_berezan_mr005@ukr.net
Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги
4
Акти Кабінету Міністрів України
Постанова Кабінету Міністрів України від 30.01.2019No 68«Деякі питання надання послуг з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня»»
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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
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Підстава для отримання 
Право на отримання компенсації послуги «муніципальна няня» мають громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які є батьками, опікунами дитини до 3-х років і на законних підставах проживають на території України та уклали договір про здійснення догляду за дитиною до 3-х років з муніципальною нянею.Компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам послуги «муніципальна няня» за умови: 
	зайнятості кожного з батьків, опікунів дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення», за винятком отримувачів послуги «муніципальна няня», які здійснюють догляд за дитиною з інвалідністю, дитиною на тяжке перинатальнее ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання,онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкийпсихічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворюванняно нирок ІVступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність;
	якщо у отримувачів послуги «муніципальна няня» одночасно народилося троє і більше дітей;

коли один або обидва з батьків, опікунів не зайняті та є особами з інвалідністю І абоІІ групи
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Перелік необхідних документів
	заява про надання компенсації послуги “муніципальна няня”;

заява про перерахування коштів для компенсації послуги “муніципальна няня” із зазначенням рахунка в установі банку;
копія договору між отримувачем послуги “муніципальна няня” та муніципальною нянею;
документи, що підтверджують витрати на оплату муніципальній няні послуги “муніципальна няня” (касовий чек, розрахункова квитанція, виписка з банківського рахунка);
копія свідоцтва про народження дитини;
копія паспорта отримувача компенсації послуги “муніципальна няня” з даними про прізвище, ім’я та по батькові, дату його видачі та місце реєстрації; 
документ, що посвідчує проживання на території України (для іноземця та особи без громадянства);
копія 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”;
копія рішення виконавчого органу міської радиабо 
	суду про встановлення опіки (у разі здійснення опіки над дитиною);
копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне,онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет І типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне захворюванняно нирок ІV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги (у разі потреби);
копія медичного висновоку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини інвалідності (для дітей з інвалідністю);
копія трудової книжки отримувача послуги «муніципальна няня» та документів з місця роботи, що підтверджує надання відпустки для догляду за дитиною додосягнення нею трирічного віку/ довідки з Пенсійного фонду України про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (індивідуальні відомості про застраховану особу за формою ОК-7)(для фізичних осіб-підприємців);
копія довідки медико-соціальної експертної комісії про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю)
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Спосіб подання документів 
Для отримання компенсації послуги “муніципальна няня” отримувач послуги “муніципальна няня” подає заяву та документи/відомості у паперовій або електронній формі особисто.
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Платність (безоплатність) надання 
Адміністративна послуга надається безоплатно
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Строк надання 
Рішення приймається протягом 10-ти робочих днів із дати надходження всього комплекту необхідних документів
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Перелік підстав для відмови у наданні 
	подання пакета документів до заяви не в повному обсязі;
	відсутність інформації про муніципальну няню в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань та/або викладення недостовірної інформації в договорі-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, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
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Результат надання адміністративної послуги
Призначення державної допомоги / відмова в призначенні державної допомоги
13
Способи отримання відповіді (результату)
Інформування отримувача послуги «муніципальна няня» щодо прийнятого рішенняпро призначення або відмову відповідної компенсації здійснюється протягом 3-х робочих днів після прийняття цього рішення письмово або в електронній формі




