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Дошкільні заклади в Копенгагені 
 
У місті Копенгагені українським дітям пропонуються місця в спеціальних групах в 
дошкільних закладах. Нижче ви можете прочитати більше про цю пропозицію. 
 

Групи для українських дітей в данських дошкільних закладах 
Для того, щоб дати дітям з України найкращий старт в данських дитячих садочках та 
яслах, була досягнута домовленість про те, що дітям та їхнім батькам пропонується 
місце для дитини в спеціальних дитячих групах для українських дітей.  
 
Після того, як ви отримаєте місце для вашої дитини в спеціальній українській групі, 
щомісяця з вас буде стягуватися платежі. 
 

Що це коштує 
Якщо ваша дитина є віком від 0 до 3 років, це коштує 3 558 DKK за місяць, якщо заклад 
денного догляду не пропонує обід і DKK 4 264, якщо установа денного догляду 
пропонує обід. 
 
Якщо ваша дитина є віком від 3 до 6 років, це коштує 2 036 DKK за місяць, якщо 
дитячий заклад не пропонує обід і 2 738 ДКК, якщо заклад денного пропонує обід. 
 

Ви можете подати заявку на отримання фінансової субсидії, і вам допоможуть з 
оплатою. 
Ви можете подати заявку на отримання фінансової субсидії від муніципалітету, таким 
чином відвідування закладів стане дешевше або зовсім безкоштовно. 
Це називається фінансовою субсидію для безкоштовного місця.  
 
Також ви можете отримати фінансову допомогу, якщо ваша дитина йде в  
муніципальну установу, а загальний дохід вашої сім'ї менш ніж 583 700 DKK (до 
оподаткування). Це безкоштовно, якщо загальний річний дохід домогосподарств 
нижче 187 901 до оподаткування. 
 

Як подати заявку на фінансову субсидію 
Подати заявку на отримання фінансової субсидії можна за цим посиланням: 
Подати заявку на вільне місце в денному догляді (borger.dk)  
 

https://www.borger.dk/Handlingsside?selfserviceId=0abfbe9d-e25c-4b30-b97d-30c57e86c744
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Якщо вам потрібна допомога для подання заявки на фінансову субсидію, зверніться до 
інформаційної служби батьківських платежів «Forældrebetalingen», де вам допоможуть 
заповнити форму заявки. 
 

Адреса «Forældrebetalingen» 

Nyropsgade 7, 1 поверх 
1602 Копенгаген V 
тел: 70 25 08 80 
 
Години роботи «Forældrebetalingen» 

Прийом в порядку живої черги 
Понеділок - середа з 09:00 до 13:00 
Четвер з 15:00 до 18:00 
П'ятниця з 09:00 до 13:00 
  
Час для телефонного зв'язку 
Понеділок - вівторок з 09:00 до 13:00 
Середа (закрито) 
Четвер з 15:00 до 18:00 
П'ятниця з 09:00 до 13:00 
  
Важливо знати про 

Кінцевий термін подачі заявки 

Ви повинні подати заявку на отримання фінансової субсидії не пізніше ніж через 2 
місяці після того, як вашу дитину було зарахована. Якщо ви подаєте заявку пізніше, то 
зможете отримати фінансову субсидію тільки з 1-го числа місяця після того, як ваша 
заявка надійде до нас. 
 

Знижка для братів і сестер 

Якщо у вас в закладі позашкільного дозвілля, державнім або приватним дошкільним 
закладах більше однієї дитини, ви автоматично отримаєте знижку на ваших інших 
своїх дітей. Вам доведеться сплатити повну ціну за найдорожче місце, а на інши місця - 
лише половину ціни. Оскільки знижка автоматична, то й заявку на неї подавати не 
потрібно. 
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Обов'язок батьків надання інформації 

Батьки зобов'язані інформувати муніципалітет про умови та зміни у складі сімей 
(домогосподарства), цивільному статусі чи інших змінах, які можуть призвести до змін 
в умовах фінансової субсидії. 
 

 

 

Будь ласка, зверніть увагу: Цей переклад здійснюється за допомогою цифрового інструменту 
перекладу 
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