
ПРОЄКТ 

                   УКРАЇНА  

ГОРОДНЯНСЬКА МІСЬКА РАДА  

ЧЕРНІГІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ  

 

РІШЕННЯ  

 

    (десята сесія восьмого скликання) 

 

 

02 грудня 2021 року                                                                              м. Городня 

 

Про затвердження Програми надання 

соціальних послуг з догляду на 

непрофесійній основі на 2021-2025 роки 

у новій редакції 

 

 У відповідності до пункту 3 частини 1 статті 91 Бюджетного кодексу 

України, Закону України від 17 січня 2019 року №2671-VIII «Про соціальні 

послуги», з метою забезпечення інтересів отримувачів соціальних послуг, 

спрямованих на  задоволення їх індивідуальних потреб відповідно до віку, 

статі, стану здоров’я, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городнянська міська рада 

в и р і ш и л а: 

 

1. Затвердити у новій редакції Програму надання соціальних послуг 

з догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Вважати таким, що втратило чинність рішення другої сесії 

Городнянської міської ради восьмого скликання від 23.12.2020 року “Про 

затвердження Програми надання соціальних послуг з догляду на 

непрофесійній основі на 2021-2025 роки”. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з питань бюджету, планування, фінансів, соціально-

економічного розвитку, законності та правопорядку. 

 

 

 

Міський голова                                                                    Андрій БОГДАН 

 



 
                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                   Рішенням десятої сесії  

                                                                                   Городнянської    міської ради 

                                                                                   восьмого скликання  

                                                                                   від 02 грудня 2021 року                                                                                                                          
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Паспорт Програми 

надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі 

на 2021-2025  рік 

 
1. Ініціатор розроблення 

програми 

Городнянська міська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Закон України «Про соціальні послуги» 

№ 2671-VІІІ від 17 січня 2019 року, 

Порядок надання та оформлення 

документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам,  які 

надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, затверджений 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року № 859 (зі 

змінами внесеними постановою КМУ від 

20.10.2021 року №1074), Методика 

обчислення середньомісячного сукупного 

доходу сім»ї для надання соціальних 

послуг , затверджена Наказом 

Міністерства соціальної політики України 

16 червня 2020 року № 419. 

3. Розробник Програми Городнянська міська рада  

4. Співрозробник 

Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради 

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради 

5. Головний розпорядник 

бюджетних коштів 

Городнянська міська рада 

6. Одержувач бюджетних 

коштів 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради 

7. Учасники Програми Городнянська міська рада  

КУ«Центр надання соціальних послуг» 

Городнянської міської ради 

8. Терміни реалізації 

Програми 

2021-2025 роки 

9. Перелік бюджетів, які 

беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Городнянської міської ради, 

інші місцеві бюджети 

10. Загальний орієнтований 

обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми, 

всього  

 

10 000 000 грн. в тому числі: 

2021 рік – 2 000 000 грн.; 

2022 рік – 2 000 000 грн.; 

2023 рік – 2 000 000 грн.; 

2024 рік – 2 000 000 грн.; 

2025 рік – 2 000 000 грн. 

 

 



  

Програма 

надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі 

на 2021-2025  рік 

 

       Загальна частина 
       Закон України  «Про  соціальні послуги» № 2671-VІІІ від 17 січня 2019 

року, який набув чинності з 1 січня 2020 року, визначив основні організаційні 

та правові засади надання соціальних послуг, спрямованих на профілактику 

складних життєвих обставин, подолання або мінімізацію їх негативних 

наслідків, особам, які перебувають у складних життєвих обставинах. 

       Складні життєві обставини - обставини, що негативно впливають на 

життя, стан здоров»я та розвиток особи, які особа не може подолати 

самостійно. 

       Чинники, що можуть зумовити складні життєві обставини: 

- похилий вік; 

- часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 

- невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого 

лікування; 

- інвалідність. 

       Основними цілями надання соціальних послуг є профілактика і 

подолання  складних життєвих обставин, мінімізація негативних наслідків 

складних життєвих обставин. 

       Основні принципи надання соціальних послуг: 

              - дотримання прав людини та прав осіб з інвалідністю; 

              - гуманізму; 

              - законності; 

              - забезпечення рівних прав та можливостей  жінок і чоловіків; 

              - соціальної справедливості; 

              - добровільності;   

              - індивідуального підходу; 

              - конфіденційності; 

              - максимальної ефективності та прозорості використання надавачем 

соціальних послуг бюджетних коштів; 

            - забезпечення високого рівня якості соціальних послуг.  

        Дія Програми поширюється на громадян України, іноземців та осіб без 

громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на 

території України і належать до вразливих груп населення та перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

Порядок надання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам,  які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, затверджений постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року № 859 (зі змінами внесеними постановою КМУ від 

20.10.2021 року №1074), встановлює механізм призначення і виплати 

компенсації за догляд, що призначається фізичній особі, яка надає соціальні 

послуги з догляду без провадження підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі 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 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 тяжко хворими. 

Для визначення права особи на отримання соціальних послуг 

застосовується Методика обчислення середньомісячного сукупного доходу 

сім»ї для надання соціальних послуг, затверджена Наказом Міністерства 

соціальної політики України 16 червня 2020 року № 419. 

Виплата компенсації та покриття витрат на її доставку здійснюється 

відповідно до підпункту «а» пункту 4 частини першої статті 89 Бюджетного 

кодексу України за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

Компенсація 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. 

                                            

Мета Програми 

Мета цієї Програми полягає  в забезпеченні інтересів отримувачів 

соціальних послуг, спрямованих на  задоволення їх індивідуальних потреб 

відповідно до віку, статі, стану здоров’я, особливостей інтелектуального та 

фізичного розвитку, що сприятиме посиленню соціальної захищеності. 

 

Заходи виконання  Програми 

 
- Забезпечення прийому  документів. 

Городнянська міська рада 

- Забезпечення своєчасної обробки прийнятих документів та  

призначення компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі. 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

                                     Городнянської міської ради                                              

- Забезпечення  своєчасної виплати нарахованої компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги. 

         КУ «Центр надання соціальних послуг» 

                                                        Городнянської міської ради 

- Забезпечення перевірки  даних отриманих від фізичних 

осіб, які надають соціальні послуги про їх доходи та здійснення контролю за 

наданням соціальних послуг шляхом проведення обстеження сім’ї. 

                                                  Городнянська міська рада 

          - Забезпечення перевірки факту спільного проживання з особою, якій 

надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі. 



                                                                                 Городнянська міська рада 

                                                   

- Забезпечення розгляду скарг одержувачів соціальних послуг щодо 

неякісного їх надання. 

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

                                     Городнянської міської ради                                              

                                                                                                         

- Забезпечення перевірки інформації щодо перебування фізичної 

особи, яка надає соціальні послуги, за межами України понад 10 днів, 

стаціонарному лікуванні протягом повного календарного місяця, 

обслуговування  одержувачів соціальних послуг соціальними службами 

(територіальним центром, підрозділами Товариства Червоного Хреста, 

волонтерськими організаціями, центрами реабілітації, тощо).  

КУ «Центр надання соціальних послуг» 

                                     Городнянської міської ради                                              

                                                        

Очікувані результати Програми 

 

 Виконання Програми дасть змогу : 

- удосконалити існуючу систему соціального обслуговування  громадян; 

- створити  дієву систему надання  допомоги вразливим групам населення, 

які перебувають  у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно 

їх подолати; 

- забезпечити найкращі інтереси отримувачів соціальних послуг; 

- розширити сфери соціальних послуг; 

- забезпечити якісне надання соціальних послуг; 

- забезпечить подолання або мінімізацію складних життєвих обставин для 

осіб, які в них перебувають; 

- сформувати в суспільстві потребу у відповідальному ставленні громадян 

при наданні допомоги людині, що потрапила у складні життєві обставини. 

 

Обсяг 

видатків компенсаційних виплат фізичним особам, які надають 

соціальні послуги  на  2021-2025 роки 

 
Розрахунок обсягу видатків компенсаційних виплат фізичним особам, 

які надають соціальні послуги на непрофесійній основі  на  2021-2025  роки 

наведений у Додатку до Програми, що додається 

 

Контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

 

Контроль за діяльністю фізичних осіб, які надають соціальні послуги 

здійснює Городнянська міська рада спільно з КУ «Центр надання соціальних 

послуг» Городнянської міської ради. 

 

   

 



 



                                                                                                         Додаток  

                                                                                                                                   до Програми надання соціальних послуг з  

                                                                                                                                                    догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки 

 

Розрахунок обсягу видатків компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги на непрофесійній 

основі на 2021-2025 роки 

Категорія 

Прогнозна чисельність осіб, які 

можуть звернутися  призначенням  

компенсації протягом  2021-2025р 

Середній розмір допомоги грн. 
Загальна сума видатків на 2021-2025 р. 

грн. 

Особи з 

інвалідністю І  

групи які  

отримують соц.  

послуги 

16 

 

 

1790 1 720 000 

Невиліковні хворі, які 

отримують соц. 

послуги 

 

65 

 

 

2000 

 

 

7 800 000 

 

 

Діти  з  

інвалідністю які 

отримують соц.  

послуг 

2 2000 240 000 

Діти,яким не 

встановлено 

інвалідність, 

але які є тяжко 

хворими 

2 

 

 

 

 

2000 

 

 

240 000 

 

 

 

ВСЬОГО 90  10 000 000 

Обсяг видатків для забезпечення виконання            10 000 000 грн.                                                                 

 

Секретар міської ради                                             Світлана БІЛЬСЬКА 



Пояснювальна записка 

до проєкту рішення Городнянської міської ради Про затвердження 

Програми надання соціальних послуг з догляду на непрофесійній основі на 

2021-2025 роки у новій редакції 
 

У зв’язку із внесенням змін до 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 вересня 

2020 року № 859  в частині призначення і виплати компенсації виконавчими 

органами сільських, селищних, міських рад за місцем проживання/ перебування 

осіб, яким надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі 

виникла необхідність затвердити Програму надання соціальних послуг з 

догляду на непрофесійній основі на 2021-2025 роки у новій редакції. 

Проєктом пропонується змінити одержувача бюджетних коштів та 

відповідального виконавця Програми із управління соціального населення на 

КУ «Центр надання соціальних послуг» Городнянської міської ради. 

Прийняття Програми надання соціальних послуг з догляду на 

непрофесійній основі на 2021-2025 роки у новій редакції дасть змогу 

забезпечити інтереси отримувачів соціальних послуг, спрямованих на  

задоволення їх індивідуальних потреб відповідно до віку, статі, стану здоров’я, 

особливостей інтелектуального та фізичного розвитку, що сприятиме 

посиленню соціальної захищеності  

 

Начальник фінансового відділу Наталя СЕРДЮК 

 

 


