
Додаток    

до рішення тринадцятої сесії  

Корюківської міської ради 

восьмого скликання 

від 30.06.2022 року № 8-13/VІІІ 

 

ЗВІТ  

про виконання Програми призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги на 2021 рік 

 

Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги на 2021 рік (далі – Програма) була прийнята рішенням 

четвертої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від            25 лютого 

2021 року № 4-4/VIII «Про затвердження міських програм». 

Програма розроблена з метою забезпечення виконання завдань у частині 

соціального захисту населення та соціальної підтримки осіб, які потребують 

сторонньої допомоги шляхом надання якісних соціальних послуг.  

Фінансування Програми здійснювалось за рахунок асигнувань, 

передбачених у бюджеті Корюківської міської територіальної громади. 

У 2021 році на виконання Програми передбачено 195200,00 грн, касові 

видатки становлять 194779,73 грн кількість осіб, які отримали компенсацію за 

надані соціальні послуги становить 17 осіб. 

Фізичними особами, які надають соціальні послуги, було надано за 2021 рік 

послуги таким категоріям населення:   

 особам з інвалідністю І групи – 9 осіб; 

 особам з інвалідністю ІІ групи – 1 особа; 

 дітям з інвалідністю – 1 особа; 

 громадянам похилого віку – 2 особи; 

 хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної 

сторонньої допомоги - 8 осіб.   

Призначення і виплата компенсації здійснювалась відповідно до 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». 

Компенсація фізичним особам виплачувалась на підставі наданих 

Управлінням соціального захисту населення Корюківської районної державної 

адміністрації відомостей про суми нарахованої компенсації, що належить до 

виплати.   

Виконання Програми у 2021 році дало можливість посилити соціальний 

захист людей, які потребують сторонньої допомоги, що сприяло покращенню 

умов їх проживання, забезпечило безпеку та якість їх життя.   

Рішенням дев’ятої сесії Корюківської міської ради восьмого скликання від 

09.11.2021 року № 4-9/VIII «Про затвердження міських програм» була 



затверджена Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги на 2022 рік. 

 

 

Секретар міської ради      Анастасія ПЛЮЩ 
 


