
Договір 

про здійснення догляду за дитиною до трьох років                                                                              

   

 

місто __________                                            «__»_____20__ року 

 

Громадянин України ______________________, паспорт серія __ № ____, виданий 

_______ РУ ГУ МВС України в м. _____ "__" _____ _____р., який зареєстрований та 

фактично проживає за адресою: м. ____, вул. __________, буд. ___, кв. _____, в 

подальшому іменується «ВИКОНАВЕЦЬ», з однієї сторони, та громадянин України 

______________________, паспорт серія __ № ____, виданий _______ РУ ГУ МВС 

України в м. _____ "__" _____ _____р., який зареєстрований та фактично проживає за 

адресою: м. ____, вул. __________, буд ___, кв. _____, в подальшому іменується 

«ЗАМОВНИК», з іншої сторони, разом названі «СТОРОНИ», уклали даний договір про 

наступне:  

1. Предмет Договору 

 

1.1. Згідно з цим Договором Замовник доручає, а Виконавець зобов’язується здійснити 

послугу з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня» (далі - Послуга  

«муніципальна няня»), що надається відповідно до Порядку відшкодування вартості 

послуги з догляду за дитиною до трьох років «муніципальна няня», затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 30.01.2019 № 68 (із змінами).  

1.2. Послуга  «муніципальна няня» передбачає: 

1.2.1 готування їжі для дитини з урахуванням віку дитини та стану її здоров’я; 

1.2.2. годування дитини 4 рази на день (сніданок, обід, полуденок, вечеря), 

відповідно до графіка встановленого Замовником; 

1.2.3. прогулянки з дитиною в місцях визначених Замовником, відповідно до 

графіка встановленого Замовником; 

1.2.4. переодягання дитини в разі необхідності (для дотримання гігієни, прогулянок, 

ігор тощо); 

1.2.5. укладання дитини спати, відповідно до графіка встановленого Замовником; 

1.2.6. заняття з дитиною розвиваючими іграми, з урахуванням віку дитини та стану 

її здоров’я; 

1.2.7. надання дитині, у разі необхідності, першої медичної допомоги; 

1.2.8. у випадках різкого погіршання здоров’я дитини, негайно викликати швидку 

допомогу, повідомляти про стан дитини Замовника за тел. 

______________________, отримувати консультацію в сімейного лікаря 

____________________, тел. ______________________________. 

1.2.9. виконувати інші функції супутні з основними. 

1.2.10. _____________________________________________________________ 

 

1.3 Згідно з цим Договором ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується надати послуги няні щодо 

дитини (дітей) ЗАМОВНИКА: 

_________________________________________________ 

                                                    (вказати ім'я та рік народження) 

1.4. Надання послуг «муніципальна няня» здійснюється за адресою: 

_________________________________. 



1.5 Праця ВИКОНАВЦЯ за цим Договором здійснюється в нормальних умовах. 

Обов'язки ВИКОНАВЦЯ не пов'язані з виконанням важких робіт, робіт у місцевостях з 

особливими кліматичними умовами, робіт зі шкідливими, небезпечними і іншими 

особливими умовами праці. 

1.6 ВИКОНАВЕЦЬ підпорядковується безпосередньо Замовнику. 

 

2. Термін дії Договору 

2.1 ВИКОНАВЕЦЬ повинен приступити до виконання своїх обов'язків з «____» 

________20_ _р. 

2.2 Цей Договір укладається на термін _________________________. 

2.3 Строк випробування 1 місяць. Під час терміну випробування при невиконанні 

ВИКОНАВЦЕМ трудових обов'язків ЗАМОВНИК має право розірвати Договір в 

односторонньому порядку. 

3. Оплата послуг 

3.1 ЗАМОВНИК зобов'язується за виконані послуги оплачувати в розмірі: 

а) погодинна ставка _______________ (____________________________) грн. / год; 

б) сума в місяць _________________ (____________________________) грн. 

3.2 Оплата послуг проводиться: щомісяця _______ і ________ числа кожного місяця або 

щотижня по ____________________________, готівковими коштами. 

3.3 Робота у вихідні, святкові дні та понаднормова робота після ____ годин оплачується 

з розрахунку ______ (_______________) грн. / год. 

3.4 У випадку хвороби ВИКОНАВЦЯ йому надається відпочинок на період хвороби без 

оплати  (або з оплатою _______% від суми оплати послуг зазначеної в п. 3.1). Лікарняні 

понад __ днів є причиною для припинення дії Договору. 

4. Режим робочого часу та відпочинку 

4.1 ВИКОНАВЦЮ встановлюється _________ -денний робочий тиждень, з _______ до 

_______ годин, вихідні ___________________________________. Виконавець має право 

зробити обідню перерву на робочому місці _______ хв. в день, протягом денного сну 

дитини. 

4.2 Після закінчення 11 місяців роботи ВИКОНАВЦЮ може бути надана відпустка, 

терміном ________ днів, з оплатою в розмірі ______% від суми оплати послуг за місяць 

(при погодинній ставці розраховується середньоарифметична сума за місяць). 

 

5. Обов'язки і права ВИКОНАВЦЯ 

5.1 ВИКОНАВЕЦЬ несе відповідальність за життя і здоров'я дитини (дітей); збереження 

матеріального майна на період робочого часу, за якість і своєчасне виконання дорученої 

роботи. 

5.2 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний не розголошувати відомості, які стали відомі під час 

виконання своєї трудової функції і становлять комерційну або сімейну таємницю 

Замовника. 

5.3 Своєчасно інформувати ЗАМОВНИКА (не пізніше 1 робочого дня) про 

неможливість виходу на роботу, з якої-небудь причини, повідомляючи цю інформацію 

по телефону ЗАМОВНИКУ. 



5.4 Своєчасно проходити медичні огляди, а саме: раз на рік проходити флюорографічне 

обстеження, один раз в шість місяців здавати аналіз крові на ВІЛ-інфекцію, RW, 

бактеріальний аналіз. 

5.5 ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язаний сумлінно виконувати наступні обов'язки (потрібне 

відзначити): 

- дотримуватися режиму дня, затвердженому Замовником (додаток № 1 до Договору); 

- здійснювати нагляд за дитиною, забезпечувати його безпеку; 

- здійснювати прогулянку з дитиною ___ раз в день на дитячих майданчиках, в парку; 

- супроводжувати на розвиваючі заняття; 

- займатися в міру можливостей розвитком дитини в будинку і на прогулянці 

(розмовляти, грати, читати книжки, малювати, слухати музику, співати, танцювати і 

т.п.); 

- готувати основну їжу для дитини; 

- годувати за заздалегідь узгодженим графіком і меню, у т.ч. готувати нескладні страви 

дитині; 

- мити дитячий посуд; 

- стежити за чистотою рук, обличчя, іграшок, 

- займатися гімнастикою і загартовуванням (за домовленістю); 

- прибирати дитячу кімнату; 

- прати і прасувати дитячу білизну, стежити за одягом, при необхідності переодягати; 

- розвивати навички самообслуговування; 

- при необхідності надавати першу медичну допомогу; 

- супроводжувати в дитячі установи; 

- негайно повідомляти про всі ситуації, що становлять загрозу життю і здоров'ю 

дитини або збереження майна Замовника, за наступними телефонами: _____________. 

5.6 ВИКОНАВЦЮ забороняється: 

• бити дитину; 

• кричати на дитину; 

• залишати дитину без нагляду і передоручати виконання своїх обов'язків третім 

особам; 

• приходити на роботу з температурою та іншими ознаками нездужання; 

• давати ліки, їжу, напої без узгодження з ЗАМОВНИКОМ; 

• займатися на прогулянці своїми справами (заходити в магазини, призначати зустрічі і 

т.п.); 

• обговорювати з ким-небудь внутрішній устрій сім'ї ЗАМОВНИКА, вміст квартири, 

поширювати відомості особистого порядку, а також відкривати двері (домофонні двері) 

стороннім особам, без узгодження з ЗАМОВНИКОМ; 

• дозволяти дитині (дітям) ЗАМОВНИКА дивитися телевізор більше _____ години в 

день. 

5.7 ВИКОНАВЕЦЬ має право: 

• Надавати свої послуги відповідно до умов цього Договору; 

• Своєчасно і в повному обсязі отримувати оплату за надані послуги, передбачену цим 

Договором; 

• Відмовитися від виконання послуг за цим Договором, сповістивши ЗАМОВНИКА не 

менше ніж за 2 тижні до розірвання Договору; 



• Захищати свої права, свободи і законні інтереси всіма не забороненими законом 

способами. 

 

                                          6. Обов'язки і права ЗАМОВНИКА 

6.1 ЗАМОВНИК зобов'язаний: 

• ЗАМОВНИК зобов'язаний організувати працю ВИКОНАВЦЯ, створити умови для 

безпечної праці, проконсультувати про можливості застосування побутової техніки; 

• Своєчасно виплачувати обумовлену договором оплату послуг; 

• Забезпечувати ВИКОНАВЦЯ обладнанням, документацією та іншими засобами, 

необхідними для виконання ним трудових функцій; 

• Підтримувати з Виконавцем тактовні відносини. Спірні питання вирішувати в 

робочому порядку під час відсутності дитини; 

• Забезпечити збереження персональних даних ВИКОНАВЦЯ; 

• Дотримуватися режим робочого часу і часу відпочинку ВИКОНАВЦЯ, його інтересів 

і встановлених трудовим законодавством прав; 

• Якщо Виконавець працює у ЗАМОВНИКА більше 5 годин на день, ЗАМОВНИК 

представляє ВИКОНАВЦЮ нескладну їжу: хліб, бутерброди, сосиски, яйця, чай або 

кава, цукор, масло, овочі і т.д (або індивідуально за домовленістю сторін ). 

 

6.2 ЗАМОВНИК має право: 

• Вимагати від ВИКОНАВЦЯ виконання обов'язків, визначених у цьому Договорі, 

дбайливого ставлення до майна ЗАМОВНИКА; 

• Запитувати у ВИКОНАВЦЯ звіт про виконання трудової функції і звіт про результати 

його трудової діяльності; 

• У порядку, передбаченому законодавством України, стягувати з ВИКОНАВЦЯ завдані 

матеріальні збитки; 

• Відмовитися від послуг ВИКОНАВЦЯ, попередивши його не менше ніж за 2 тижні  до 

розірвання Договору. 

 

7. Порядок вирішення спорів 

7.1 Всі суперечки або розбіжності, що виникають між сторонами за цим Договором або 

у зв'язку з ним, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами, або вирішуються в 

судовому порядку відповідно до законодавства України. 

 

8. Заключні положення 

8.1. Договір укладений у двох примірниках, які мають однакову юридичну силу. 

8.2. Умови даного Договору можуть бути зміненні за угодою Сторін із обов’язковим 

підписання Сторонами додаткової угоди. 

8.3. Договір може бути розірваний за взаємною згодою Сторін. Одностороннє 

розірвання Договору можливе лише у випадках, передбачених цим Договором та 

законодавством України. 

 

8. Адреси та підписи Сторін: 

 

Замовник Виконавець 



__________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Паспорт: серія_____ №______________ 

виданий___________________________ 

дата видачі________________________ 

Ідентифікаційний номер_____________ 

Адреса:____________________________ 

Тел._______________________________ 

 

 

 

 

___________               _______________ 

(підпис)                                 (прізвище, 

ініціали) 

 

_____________________________________ 

(прізвище, ім’я, по батькові) 

Свідоцтво/ витяг: серія_________________ 

№___________________________________ 

Ідентифікаційний номер________________ 

Адреса:_______________________________ 

Тел.__________________________________ 

р/р___________________________________ 

Банк:_________________________________ 

МФО_________________ Код____________ 

 

 

_____________                ________________ 

(підпис)                                 (прізвище, 

ініціали) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1 до договору про здійснення догляду за дитиною до трьох років  

від «___» _____ 202_р. 

 

 

Режим дня дитини 

 

  Підйом 

  Гігієнічні процедури, одягання, 

прибирання ліжку 

  Сніданок 

  Заняття, Ігри 

  Прогулянка 

  Повернення додому, Ігри 

  Підготовка до обіду, Обід 

  Підготовка до сну, Сон 

  Підйом, Підготовка до полуденка, 

Полудень 

  Ігри та заняття 

  Прогулянка 

  Приготування вечері, Вечеря, 

  вечірній туалет 

  відбій 

 

 

Підписи Сторін: 

 

Замовник: 

___________               _______________ 

(підпис)                                 (прізвище, ініціали) 

 

Виконавець: 

___________               _______________ 

(підпис)                                 (прізвище, ініціали) 


