
 
УКРАЇНА 

МАЛОВИСКІВСЬКА  МІСЬКА РАДА 

МАЛОВИСКІВСЬКОГО РАЙОНУ  

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ШІСДЕСЯТА  СЕСІЯ СЬОМОГО СКЛИКАННЯ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від  28 листопада 2019 року                      №1870 

м.Мала Виска 

 

 

 

Про затвердження Програми фінансування 

компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки 

 

 

Відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 “Про затвердження Порядку призначення та 

виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги”,  Законом України “Про 

державні цільові програми” та з метою соціального захисту громадян, які надають 

соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади,  Маловисківська міська рада  

  

ВИРІШИЛА:   

 

1.Затвердити  Програму фінансування компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги та проживають на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади на 2020-2022 роки  (додається). 

2. Визнати таким, що втратило чинність з 1 січня 2020 року рішення 

Маловисківської міської ради від 24 грудня 2015 року № 35 «Про затвердження програми 

« Про призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на 2016 – 2020 роки» . 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови 

з питань діяльності виконавчих органів ради Жовтило А.В. та постійну комісію 

Маловисківської міської ради з питань з питань планування, фінансів, бюджету та 

соціально – економічного розвитку (голова Прилуцький М.М.) та на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я та соціального захисту населення (голова Жигалов Т.М.). 
 

 

 

 

Міський голова                                                                  Юрій ГУЛЬДАС  

 

 

 



Додаток 1 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1870 

 
 

ПРОГРАМА  

 фінансування компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги та 

проживають на території Маловисківської міської об’єднаної територіальної 

громади на 2020-2022  роки 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

1.Назва Програми Програма фінансування компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги та проживають на території 

Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади 

на 2020-2022  роки 

2.Ініціатор розроблення 

Програми  

 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської 

ради. 

3. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми 

Розпорядження міського голови №       від 

4.Головний розробник 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

5. Співрозробники Програми   -  

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ соціального захисту населення, праці та охорони 

здоров’я виконавчого комітету Маловисківської міської ради 

7. Співвиконавці Програми Виконавчий комітет Маловисківської міської ради. 

8. Термін реалізації Програми 2020-2022 роки 

9. Мета Програми Основною метою Програми є:  

- забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги;  

- створення належних умов для ефективної реалізації 

Постанови КМУ від 29 квітня 2004 року №558 «Про 

затвердження Порядку  призначення і виплати компенсацій 

особам,  які надають соціальні послуги».  

10. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього: 

в тому числі: 

-коштів сільського 

(селищного, 

міського)бюджету 

-коштів державного бюджету 

-кошти позабюджетних 

 

 

173,30 тис. грн. 

173,30 тис. грн. 

- 

- 



джерел 

11. Очікувані результати 

виконання 

Поліпшення соціальної захищеності та якості життя 

громадян,  які надають соціальні послуги та проживають 

на території Маловисківської міської об’єднаної 

територіальної громади 

12. Ключові показники 

ефективності 

Забезпечення середньомісячного розміру компенсації за 

надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги на одну особу. 

 

2.  Визначення проблем, на розв’язання якої спрямована Програма. 

         Щомісячна компенсація призначається непрацюючим фізичним особам, які постійно 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям – інвалідам, 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 

(крім осіб, що обслуговуються соціальними службами).  

        Відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження 

Порядку призначення та виплати компенсації особам, які надають соціальні послуги» 

виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають соціальні послуги, і покриття 

витрат на її доставку провадяться за рахунок коштів місцевих бюджетів. 

 

3.  Визначення мети Програми. 

        Основною метою Програми є:  

- забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;  

- створення належних умов для ефективної реалізації Постанови КМУ від 29 квітня 2004 

року №558 «Про затвердження Порядку  призначення і виплати компенсацій особам,  які 

надають соціальні послуги».  

    

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми показники 

результативності. 

Основними засадами надання соціальних послуг є: 

- сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах, які вони не в 

змозі подолати за допомогою наявних засобів і можливостей; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- створення умов для самостійного розв'язання життєвих проблем, що виникають. 

 Надання соціальних послуг ґрунтується на принципах: 

- адресності та індивідуального підходу; 

- доступності та відкритості; 

- добровільності вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг; 

- гуманності; 

- комплексності; 

- максимальної ефективності використання бюджетних та позабюджетних коштів 

суб'єктами, що надають соціальні послуги; 

- законності; 

- соціальної справедливості; 

- забезпечення конфіденційності суб'єктами, які надають послуги, дотримання 

ними стандартів якості, відповідальності за дотримання етичних і правових норм. 

Непрацюючим фізичним особам, які постійно надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги призначається щомісячна компенсаційна 

виплата. 

Компенсація призначається, виходячи з прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, у таких розмірах:  



- 15 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам І групи; 

 - 10 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, інвалідам ІІ групи; 

 - 7 відсотків - фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам ІІІ групи та 

хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, 

визнаним такими в порядку, затвердженому МОЗ України 

Виплата   компенсації   фізичним   особам,   які  надають  

соціальні послуги, і покриття витрат на її доставку провадяться за  

рахунок коштів місцевих бюджетів. В зв’язку з цим на підставі клопотання управління 

соціального захисту населення передбачити субвенцію з міського до районного бюджету 

для забезпечення громадян компенсацією. 

 

 5.Проведення оцінки соціально – гендерного впливу заходів Програми 

На території Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади всього 

проживають 13 354 особи (в т.ч. 7657 осіб зайнятого населення та 3745 осіб пенсійного 

віку) з них 5954 чоловіків і 7400 жінок: 

 

1. Особи з інвалідністю по зору – 76 осіб.  

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 29 осіб, чоловіки – 47 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 5 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 10 осіб 

                       з 35 до 50 років – 18 осіб 

                       з 50 років  і старше  - 43 особи. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 70 осіб, 

                                           в сільській місцевості проживають – 6 осіб. 

 

2. Особи з інвалідністю внаслідок війни – 1 особа. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки – 1 особа 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 0 осіб 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 0 осіб 

                

3. Учасники бойових дій ВВВ – 3 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 0 осіб, чоловіки –3 особи 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до90 років  - 2 особи 

                       з 90 років і старше  - 1 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 1 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи 

 

4. Учасники ВВВ – 93особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 73 особи, чоловіки – 20 осіб 

 



- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 0 осіб 

                       з 80 років і старше  - 93 особа. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 83 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 10 осіб 

 

5. Члени сімей загиблих (померлих) ветеранів ВВВ – 24 особи. 

Вище зазначена категорія громадян класифікується: 

- За статтю: жінки – 24 особи, чоловіки – 0 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 50 років  - 0 осіб 

                       з 50 до 80 років – 4 особи 

                       з 80 років і старше  - 20 осіб. 

 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 22 особи, 

                                           в сільській місцевості проживають – 2 особи. 

 

6. Особи з інвалідністю І групи, які пересуваються за допомогою інвалідних візків – 

25 осіб. 

- За статтю: жінки – 5 осіб, чоловіки – 20 осіб 

 

- За віком: з 0 до 18 років – 0 осіб 

                       з  18 до 35 років  - 7 осіб 

                       з 35 до 50 років – 2 особи 

                       з 50 років  і старше  - 16 осіб. 

- За місцем проживання: в міській місцевості проживають – 21 особа, 

                                           в сільській місцевості проживають – 4 особи. 

 

 

Статистичні дані зазначенні з наявної інформації та потребують постійного уточнення і 

оновлення. В більшість вище вказаних громадян потенційно може виникнути потреба в 

сторонньому догляді.  

 

 

6. Очікуваний результат виконання Програми 

          Реалізація Програми забезпечить виконання Постанови КМУ від 29 квітня 2004 року 

№558 «Про затвердження Порядку  призначення і виплати компенсацій особам,  які 

надають соціальні послуги» в повному обсязі, що сприятиме підвищенню рівня життя  та 

покращення його якості громадян, які потребують стороннього догляду та осіб, які 

надають їй соціальні послуги. 

 

7. Обсяги та джерела фінансування програми 

Фінансування заходів здійснюється відповідно до законодавства України за рахунок 

коштів Маловисківської міської об’єднаної територіальної громади, а також коштів 

благодійних організацій та інших джерел не заборонених законодавством України. 

Фінансування проводиться шляхом передбачення субвенції до районного бюджету на 

основі подання управління соціального захисту населення. Ресурсне забезпечення програми 

викладено в додатку 4. 
 

 



8. Строки та етапи виконання програми. 

Термін реалізації Програми з 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року 

 

9. Контроль за виконанням Програми. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється Маловисківською міською радою 

та постійною комісією міської ради з питань охорони здоров’я та соціального захисту 

населення  

 

 

 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                       

 

 

 

 



 

Додаток 2 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1870 

 

ПОКАЗНИКИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ПРОГРАМИ 

№ 
з/п 

Назва 

показника 

Одиниця 
виміру 

Вихідні дані 

на початок 

дії програми 

І етап виконання програми 
II етап 

(20_-20_ 

роки) 

III етап 

(20_-20_ 

роки) 
2020   рік 2021 рік 2022   рік  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

І. Показники затрат 
 

1 

Обсяг видатків 

на 

компенсацію 

фізичним   

особам,   які  

надають  

соціальні 

послуги, і 

покриття 

витрат на її 

доставку 

Тис. грн. 47,3  47,3   58,00 68,00 - - 

 
II Показники продукту 

 

1 

 Кількість 

фізичних   

осіб,   які 

отримують 

компенсацію 

за надання  

соціальних 

послуг. 

осіб 17   17  19 22 - - 

 III. Показники ефективності  

1 

Забезпечення 

середньомісяч

ного розміру 

виплати 

компенсації 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги на 

одну особу.  

 

Тис. грн. 

 

0,23 

 

0,23 

 

 

 

0,25 

 

0,26 

 

- 

 

- 

 IV Показники якості  

1 

Питома вага 

відшкодовани

х 

компенсаційни

х виплат 

фізичним 

особам, які 

надають 

соціальні 

послуги до 

нарахованих 

 

% 

 

100 

  

100 

 

100 

 

100 

- - 

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК     



Додаток 2 

до рішення Маловисківської міської ради 

від 28 листопада 2019 року № 1870 

 

Ресурсне забезпечення Програми   

Обсяг коштів, що 

пропонується 

залучити на 

виконання Програми 

2020 – 2022 роки 
Всього               

витрат на 

виконання 

Програми 
2020 рік 2021 рік 2022  рік 

1 2 3 4 7 

Обсяг ресурсів, 

всього, 

у тому числі: 

47,30 тис. грн. 58,00 тис. грн.      68,00 тис. грн   173,30 тис. грн. 

державний бюджет 
- - - - 

міський  бюджет 47,30 тис. грн. 58,00 тис. грн.      68,00 тис. грн   173,30 тис. грн. 

кошти небюджетних 

джерел 

- - - - 

     

 

    

Секретар ради                                                                                             Леся ПОСТОЛЮК     
 


