
 

Проєкт 

 

 

Про затвердження Програми 

соціального захисту фізичних 

осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду на 

непрофесійній основі на 2023-

2025 роки 

 

Відповідно до ст. 25, п.3 ч.4 ст.42, ч.4 ст. 54, ч.1 ст.59 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», п.6, п.7 

Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України  від 23.09.2020 №859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації  фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі», враховуючи висновки фінансового управління 

Збаразької міської ради від 05.12.2022 № 278/1-04, управління економіки та 

залучення інвестицій Збаразької міської ради від 05.12.2022 № 204/2-08, міська 

рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити  Програму соціального захисту фізичних осіб, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки (згідно 

з додатком). 

 2. Контроль за виконанням рішення доручити начальнику відділу охорони 

здоров’я та соціального захисту Збаразької міської ради Ганні ХОДИНЧАК. 

 

Збаразький міський голова                                       Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Програма 

соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні послуги  

з догляду на непрофесійній основі на 2023-2025 роки 

 

1. ПАСПОРТ  

Програми соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі  на 2023 - 2025 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Відділ охорони здоров'я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Закони України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", "Про 

соціальні послуги", постанова 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" 

3. Розробник програми Відділ охорони здоров'я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальні виконавці 

програми 

Відділ охорони здоров'я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

6. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Відділ охорони здоров'я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

7. Учасники програми  Відділ охорони здоров'я та соціального 

захисту Збаразької міської ради 

8. Термін реалізації програми 2023 - 2025 роки 

8.1. Етапи виконання програми 

(для довгострокових програм) 

I етап 2023 рік; II етап -2024 рік;  

III етап — 2025 рік 

9. Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні програми  

Бюджет міської територіальної 

громади  

10. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, всього, тис. гривень 

у тому числі: 

10700 

10.1 Кошти бюджету громади 10700 

10.2 Кошти інших джерел - 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 
 

 Програма соціального захисту фізичних осіб, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі на 2023 - 2025 роки (далі - 

Програма) спрямована на підвищення рівня зайнятості непрацюючих фізичних 

осіб, забезпечення надання та покращення якості соціальних послуг з догляду 

на території громади шляхом призначення і виплати компенсації за догляд 

фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі, без проходження 

навчання та дотримання державних стандартів соціальних послуг особам із 

числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані спільним 

побутом, мають взаємні права та обов’язки та є особами з інвалідністю I 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 (далі - Компенсація).  

 Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» та пункту 4 

частини першої статті 89 Бюджетного кодексу України, згідно з п.15 Порядку 

подання та оформлення документів, призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 

основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 

року № 859, виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів 

місцевих бюджетів. 

 У 2022 році виплату компенсації отримували 112 осіб на загальну суму 

999,3 тис.гривень.  

 На виконання п.3 постанови Кабінету Міністрів України від 06.10.2021  

№ 1040 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності на професійній основі” управління соціального захисту населення 

Тернопільської районної державної адміністрації припиняє з 01.01.2023 

призначені щомісячні компенсаційні виплати непрацюючій працездатній особі, 

яка доглядає за особою з інвалідністю I групи, а також за особою, яка досягла 

80-річного віку, призначені відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 липня 1996 року № 832 “Про підвищення розмірів державної 

допомоги окремим категоріям громадян”.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-п#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-п#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-п#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-п#n9


 Станом на 01.12.2022 на обліку в  управлінні соціального захисту 

населення Тернопільської районної державної адміністрації перебувало 208 

одержувачів даної компенсації з числа жителів Збаразької громади.  

 У зв'язку із припиненням виплати  призначених компенсацій до догляду 

за рахунок коштів державного бюджету, зросте кількість звернень до відділу 

охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької громади з питань 

призначення та виплати компенсацій за надання соціальних послуг 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". 

 У 2023 році: очікувана кількість отримувачів компенсації 320 осіб, 

середній розмір виплати 1170 гривень, кількість місяців виплати — 8, потреба в 

коштах -  3000 тис. гривень. 

 У 2024 році: очікувана кількість отримувачів компенсації 370 осіб, 

середній розмір виплати 1430 гривень, кількість місяців виплати — 7, потреба в 

коштах -  3700 тис. гривень. 

 У 2025 році: очікувана кількість отримувачів компенсації 400 осіб, 

середній розмір виплати 1650 гривень, кількість місяців виплати - 6, потреба в 

коштах -  4000 тис. гривень. 

 

3. Визначення мети програми 
 

 Метою розробки цієї Програми є забезпечення виконання Закону України 

"Про соціальні послуги", 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".  

А також створення умов щодо повернення до повноцінного життя, соціальної 

адаптації громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, не здатні 

до самообслуговування та потребують сторонньої допомоги, шляхом виплати 

компенсації фізичним особам, які надають їм соціальні послуги на 

непрофесійній основі. 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,  

обсягів та джерел фінансування; строки та етапи виконання програми 
 

Програма розроблена з урахуванням Закону України "Про соціальні 

послуги", 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", а також статей 

89, 91 Бюджетного кодексу України. 

 Програмою передбачається призначення та виплата Компенсації, розмір 

якої обчислюється як різниця між прожитковим мінімумом на одну особу в 

розрахунку на місяць, установленим законом на 1 січня календарного року, в 

якому надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та 

середньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає соціальні 



послуги, за попередні шість місяців, що передують місяцю подання заяви про 

згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 

Видатки на виконання Програми передбачаються при формуванні 

показників бюджету Збаразької міської територіальної громади, виходячи з 

реальних можливостей у бюджетному році. 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету 

громади. Орієнтовний обсяг фінансування на 2023-2025 роки складає 10700,0 

тис. гривень., з них: на 2023 рік — 3000,0 тис. гривень., на 2024 рік — 3700,0 

тис. гривень, на 2025 рік — 4000,0 тис. гривень. Головним розпорядником 

коштів є відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської 

ради. 

Строк виконання Програми - 2023 - 2025 роки. 
 

Ресурсне забезпечення Програми 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

І ІІ III 

2023 рік 2024 рік 2025 рік 

Обсяг ресурсів, в т.ч. 

кредиторська заборгованість 

усього, у тому числі: 

3000 3700 4000 10700 

державний бюджет - -  - 

обласний бюджет - -  - 

бюджет громади 3000 3700 4000 10700 

кошти не бюджетних джерел - -  - 

 

5. Перелік завдань програми та результативні показники 
 

 Виконання Програми створить умови для реалізації законодавчих прав 

громадян, зокрема  щодо виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні   послуги  з  догляду  на   непрофесійній основі особам, які їх 

потребують, із числа членів своєї сім’ї, з якими вони спільно проживають, 

пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки. 

        Очікуваними результатами виконання Програми є: надання соціальних 

послуг,  спрямованих на профілактику, подолання або мінімізацію негативних 

наслідків складних життєвих обставин, пов’язаних з інвалідністю І групи, 

інвалідністю дитини, похилим віком та пов’язаними з ним когнітивними 

порушеннями, невиліковною хворобою, яка призвела до втрати можливості 

самостійно пересуватися та самообслуговуватися, тяжкою хворобою дитини, 

зазначеною у Переліку, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України 

від 27.12.2018  № 1161, якій не встановлено інвалідність.  
 

6. Координація та контроль за ходом виконання програми 
 

 Організація виконання Програми покладається на відділ охорони здоров'я 

та соціального захисту Збаразької міської ради. 



Відділ охорони здоров'я та соціального захисту Збаразької міської ради 

щомісячно готує інформацію та подає звіти фінансовому управлінню Збаразької 

міської ради про стан виконання Програми. 
 

 

Збаразький міський голова                                         Р.С. ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Секретар ради                                                                        Р.П. Напованець  

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                             О.А. Присяжнюк  

 

Начальник відділу охорони здоров’я  Г.П.Ходинчак 

та соціального захисту





 


