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Голові Постійної комісії Київської
міської ради з питань охорони
здоров’я та соціальної політики
М. ПОРОШЕНКО
Про доопрацювання
програмного забезпечення
Шановна Марино Анатоліївно!
Виконавчий орган Київської міської ради (Київська міська державна
адміністрація) просить Вашого сприяння у вирішенні наступного питання.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 «Деякі
питання надання послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна
няня» затверджено Порядок відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – Порядок), відповідно до
якого одному з батьків (усиновлювачів), опікуну дитини до трьох років
виплачується відшкодування вартості послуги з догляду за дитиною до трьох
років «муніципальна няня» (далі - компенсація послуги «муніципальна няня»).
Призначення та виплата компенсації послуги «муніципальна няня»
здійснюються згідно з рішенням структурного підрозділу з питань соціального
захисту населення районної, районної у м. Києві держадміністрації,
виконавчого органу міської ради, ради об’єднаної територіальної громади.
Для отримання компенсації послуги «муніципальна няня» отримувач
послуги «муніципальна няня» подає заяву та документи/відомості у паперовій
та електронній формі, зазначені в пунктах 8 і 9 цього Порядку.
Постановою Кабінету Міністрів України від 30.09.2020 № 897 «Про
внесення змін до Порядку відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі – постанова КМУ 897) до
Порядку внесені суттєві зміни, які набули чинності 02.10.2020, а саме:
компенсація послуги «муніципальна няня» надається отримувачам
послуги «муніципальна няня» за умови зайнятості кожного з батьків, опікунів
дитини відповідно до Закону України «Про зайнятість населення»;

ДОКУМЕНТ ІТС ЄІПК СЕД АСКОД ( ПІДПИСАНО
КВАЛІФІКОВАНИМ ЕЛЕКТРОННИМ ПІДПИСОМ )
Сертифікат 58E2D9E7F900307B040000009BAC2900B0218C00
Підписувач Хонда Марина Петрівна
Дійсний з 01.12.2020 09:36 по 01.12.2022 09:36

Київська міська державна
адміністрація
Н7>!~^^]Е/e9&ГО
007-902 від 19.05.2021

компенсація послуги «муніципальна няня» не призначається батькам, які
перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку;
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 дітьми 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.
Міністерство соціальної політики України листом від 27.11.2020
№ 10637/0/78-20/2914 повідомило про те, що Державному підприємству
«Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики
України» доручено внести зміни до програмного комплексу АСОПД/КОМТЕХСОЦ відповідно до постанови КМУ 897.
Відповідно до листа ДП «Інформаційно обчислювальний центр» від
25.01.2021 №013-0103 підсистема «Е-послуга «муніципальна няня» не може
бути доопрацьована відповідно до змін, затверджених постановою КМУ897,
оскільки під час укладання договорів на доопрацювання програмного
забезпечення зазначена підсистема була вилучена.
Листом від 16.03.2021 № 1992/0/290-21/19 Міністерство соціальної
політики України повідомило, що структурні підрозділи з питань соціального
захисту населення будуть повідомлені про доопрацювання програмного
забезпечення електронної послуги «муніципальна няня» відповідно до
постанови КМУ 897.
Крім того, зазначеним листом Мінсоцполітики рекомендувало формувати
розмір компенсації послуги «муніципальна няня» функцією «Макетна обробка
даних», яку можна тимчасово використовувати до врегулювання питання в
частині укладання договору на доопрацювання електронної послуги
«муніципальна няня».
Зазначена функція не передбачає здійснення контролю, зокрема, шляхом
взаємодії із зовнішніми електронними системами та перевірки відомостей про
неотримання послуги «муніципальна няня» за даними Центрального сховища
Мінсоцполітики,
вважаємо,
що
призначення
компенсації
послуги
«муніципальна няня» функцією «Макетна обробка даних» може призвести до:
одержання отримувачами надміру виплачених бюджетних коштів;
неможливості здійснення контролю за ї цільовим та ефективним
використанням бюджетних коштів;
оскаржень рішень місцевого структурного підрозділу з питань
соціального захисту населення про утримання надміру виплачених коштів в
судовому порядку;
винесення рішень судових органів про відповідальність посадових осіб
структурного підрозділу з питань соціального захисту населення.
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Зазначаємо, що зміни до Порядку, затверджені постановою КМУ 897,
були внесені, зокрема, з метою обмеження кількості дітей, за якими
муніципальна няня може здійснювати догляд (в місті Києві фіксувалися
непоодинокі випадки, коли муніципальна няня здійснювала догляд за 60 і
більше дітьми).
Призначення компенсації послуги «муніципальна няня» функцією
«Макетна обробка даних» виключає можливість дотримання такого обмеження.
Крім того, відсутність здійснення контролю за призначенням компенсації
послуги «муніципальна няня» посадовими особами соціального захисту
населення може призвести до діянь, що містять ознаки корупції і підпадають
під дію Закону України «Про запобігання корупції».
Враховуючи те, що м. Київ є місто з багатомільйонним населенням, існує
великий ризик нецільового використання бюджетних коштів.
Повідомляємо, що з метою впровадження уніфікованого програмного
забезпечення, посиленням контролю за призначенням, нарахуванням та
виплатою пенсій і допомог, запобіганню помилок та відхилень від діючого
законодавства, наказом Міністерства соціального захисту населення України від
№ 158 «Про запровадження автоматизованої інформаційної системи обробки
пенсійної документації на базі комп’ютерних технологій в системі соціального
захисту населення» запроваджено призначення пенсій і допомог виключно
шляхом автоматизованої інформаційної системи на базі комп’ютерних
технологій.
Зазначаємо, що через відсутність програмного забезпечення підсистеми
«Електронна соціальна послуга відшкодування вартості послуги з догляду за
дитиною до трьох років «муніципальна няня» з урахуванням змін, внесених
постановою 897, органи соціального захисту населення міста Києва на даний
час не мають можливості здійснювати опрацювання справ отримувачів
компенсації послуги «муніципальна няня».
У зв’язку з численними зверненнями громадян та з метою зняття
соціальної напруги, просимо Вас розглянути це питання на засіданні постійної
комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики
та запросити представників відповідних Міністерств.
З повагою
Заступник голови
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