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Корюківка 

2021 рік 



 

1. Паспорт Програми 

 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Корюківської  міської 

ради 

2. Підстави для розробки 

Програми 

Бюджетний кодекс України, Закон України 

«Про соціальні послуги» від 17.01.2019р. 

№2671-VІІІ, Постанова Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2020р. №859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», 

УГОДА ПРО СПІВРОБІТНИЦТВО  

з надання адміністративних послуг у сфері  

соціального захисту населення між 

Управлінням соціального захисту населення 

Корюківської районної державної 

адміністрації та Корюківської міською радою 

3. Розробник Програми  Виконавчий апарат міської ради 

4. Відповідальні виконавці Виконавчий комітет міської ради, Центр 

надання адміністративних послуг 

виконавчого комітету Корюківської міської 

ради, Управління соціального захисту 

населення Корюківської РДА  

5. Учасники Програми Корюківська міська рада, Центр надання 

адміністративних послуг виконавчого 

комітету Корюківської міської ради, 

Управління соціального захисту населення 

Корюківської РДА 

6. Термін реалізації Програми 2022 рік 

7. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми 

Корюківський міський бюджет 

 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

240,0 тис. грн. 

 

 

 



2. Загальні положення 

 

З кожним роком збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втрату людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування.  

Програма розроблена на виконання постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня 2020 року №859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі»  і спрямована  на  посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації  та  повернення до 

повноцінного життя окремих осіб, що проживають на території  Корюківської 

міської територіальної громади, які перебувають у складних життєвих 

обставинах та потребують сторонньої допомоги. 

 

1. Визначення проблеми 

 

 Однією з проблем, яка негативно впливає на соціальний захист інвалідів, 

громадян похилого віку та хворих, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги, є недостатній обсяг фінансування видатків на 

реалізацію державних програм щодо надання компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги. 

 

2. Мета програми 

 

 Метою Програми є забезпечення виконання завдань у частині соціального 

захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують сторонньої 

допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг. 

 

3. Основні завдання Програми 

 

 Основним завданням Програми є: 

- соціальний захист та соціальна підтримка осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг, спрямованих 

на підтримку життєдіяльності; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин;  

- створення умов для самостійного розв’язання існуючих життєвих 

проблем. 

 

4. Порядок подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі  

 

Компенсація за догляд (далі — компенсація) призначається фізичній особі, 

яка надає соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької 



діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання 

державних стандартів соціальних послуг (далі — фізична особа, яка надає 

соціальні послуги) особам із числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею 

проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та 

обов’язки (далі — соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі) та є: 

 особами з інвалідністю І групи; 

 дітьми з інвалідністю; 

 громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями; 

 невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не  

можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися; 

 дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на  

тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, 

рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, 

дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу 

(інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, 

дітьми, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 

потребують паліативної допомоги відповідно до переліку тяжких захворювань, 

розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на 

дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних 

послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 

2018 р. № 1161. 

Під час призначення і виплати компенсації слід керуватись «Порядком 

подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 

2020 року №839 (зі змінами і доповненнями). 

  

Виплата компенсації здійснюється наступним чином: 

Компенсація фізичним особам виплачується Корюківської міської радою 

на підставі наданих Управлінням соціального захисту населення Корюківської 

районної державної адміністрації відомостей про суми нарахованої 

компенсації, що належить до виплати. Відомості надаються з супровідним 

листом,  скріплюються відповідними підписами та печаткою.   

5. Фінансове забезпечення Програми  

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, в межах видатків, затверджених рішенням сесії міської ради про 

бюджет на поточний рік.  

Орієнтовний обсяг необхідного фінансового ресурсу складає 241,0 тис.грн. 

 

 

 



 

6. Очікувані результати виконання Програми 

 

 Виконання  Програми  дасть змогу посилити соціальний захист людей, 

які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращанню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили  у  складні  життєві  обставини і потребують соціальних послуг  та  

забезпеченню  безпеки  та  якості  їх  життя. 

 

7. Контроль за ходом виконання Програми 

 

Виконання Програми  здійснюється шляхом реалізації її завдань та 

заходів.  

Безпосередній контроль за виконанням заходів і завдань  Програми, 

цільовим та ефективним використанням коштів забезпечують відповідальні  

виконавці (головні розпорядники бюджетних коштів).  

З метою підвищення ефективності використання бюджетних коштів, 

відповідальні виконавці  (головні розпорядники коштів) протягом року 

ініціюють внесення змін до Програми на підставі даних аналізу щодо стану її 

виконання . 

Звіт про хід виконання Програми щорічно виноситься на найближче 

засідання сесії Корюківської міської ради для розгляду, але не пізніше 1 квітня 

року, що настає за звітним.  

В останній рік дії Програми розробник подає пропозиції про доцільність її 

фінансування на наступні роки. 

 

 

 

 
 

 

Секретар міської ради       А.ПЛЮЩ 

 

 

 

 


