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Про затвердження районної Програми фін /псування призначеная- і 
виплати компенсації фізичним особам, які не даютьсоціальні послуги 
громадянам похилого віку, особам з ішшлідпісп сітям з ііи::::::диіспію,
хворим, які не здатні до самооб , ■;: ілну <,г:/н.'бу т'йнт
сторонньої допомоги (крі.и оси-, іцо о у с . уцтор- і і. 
службами) та іфмпеїісаиії фізичним особи.: ,;к-: нади.опл ■-о ці але лі 
послуги з догляду на непрофесійній сенові ти пслшшзШ ви дай і лі в на 2021, 
рік

Розглянувші! вне'ссну рано:-" Ю Ср/Сгкі -■ :І :_! ‘ 'ОХ' | ■■'.IV
фі цаи су ь ;.і і. іця іі]шзн,. ..ння і :......п...,............ ............ , .....
надають соціальні п о с л у г а  громадян,;, і н о х п іб і  о . особй.ч •• і >.]; .і а і тг: . 
дітям з інвалідн істю ,, хворим , які -не .здатні до  с а м о о бсл угов ув ан н я . і 
потр ебую ть  п о с т ій н о ї  с тор он н ь о ї д о п о м о г и  (кріь: о с іб ,  щ о обслуговую ться  
соціальними", с л у ж б а м и )  на 2021 рік т а  враховую чі ''необхідні витрати'-на’ 
п ош товий збір.', керую чись  пунктом  частиі-и-і ні п 43  >ак України 
«П ро м ісцеве  с а м 0вря,:увапил В Ук; ' і ,  .

. 1. П рограму фінансування призначення і він. шти к ом п ен сац ії  ф ізи чн ам  
особам , які надаю ть соціальні послуги гром адянам  п охи л ого  віку,  осо б а м  з 
інвалідністю , дітям з інвалідн істю . хворам . які - не 'здатні до  
с а м о о б с : і у і 'о в у в а н : і я і потр ебую ть  т н н  г н о ї  етонс н ..-.і д оп ом ог.;  :.ч ос іб .
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які надаю ть .соц іальн і послуги з дог.- , . . на н е г р а  . пні ос ;оа. у.-.', а
на пош тови й  зб ір  на 2 0 2 1 рік затв ер д:;: л , д ,

"■2. У правлінню  "соціального захи сту  населення- ф інансовом у  
управл інню  р а й он н о ї д е р ж а в н о ї  а';: у, і нісграні' забезпеч- ти -виконання  
Програми."



\  ' Рішенні другої (позич-.- і'ової') ссс ї Пж.ииської ра гної ради 
восьм ого  скликання .в ід ,  24.12.20Лі року, « . ...а затверджень;. [зіуклціцї 
П рограм и ф інансуванн я призначення і виплати к ом п ен сац ії  л||ішчнн:м 
' збам, які надаю ть соціальні п ослуги  гром адянам  п о х и л о го  віку; особам  з 
.нвалідністіо, дітям з інвалідн істю , х в о р і : . які не платні д о  
сам ообслуговуван н я  і погребують по тїйної огол п і і . о ї  допомбп дерім осіб! 
і д о  обслугрвуїртьдя соціальними о.'і; б.ам.и) та ко ; тісацїі фізич м особам,
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які н адаю ть  соціальні послуги з догл  >у на н еп :  >• п і ші й  осн ов і  
вважати таким, щ о втратило чинність.
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ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням ____сесії Ніжинської районної ради
___скликання в ід______ 2021 року

ПРОГРАМА
фінансування призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 
надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 
інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 
самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги (крім 
осіб, що обслуговуються соціальними службами) та компенсації 
фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі та поштових видатків на 2021 рік»

І. Паспорт програми

1 Ініціатор розроблення програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління 
соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної 
адміністрації

2 Розробник програми
Управління соціального захисту 
населення Ніжинської районної 
державної адміністрації

3 Замовник (відповідальний 
виконавець) програми

Ніжинська районна державна 
адміністрація, Управління 
соціального захисту населення 
Ніжинської районної державної 
адміністрації

4 У часники(співвиконавці 
програми) Міські, сільські та селищна ради

5 Термін реалізації програми 2021 р.

6

Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
програми (для комплексних 
програм)

Районний бюджет, субвенції 
селищної та сільських рад

7
Загальний обсяг фінансових 
ресурсів, необхідних для 
реалізації програми.

2481,1 тис. грн.

II. Мета Програми
Мета цієї Програми полягає у врахуванні індивідуальних життєвих 

проблем людини, що потрапила у складні життєві обставини і потребує 
надання їй соціальних послуг, які забезпечать безпеку та якість її життя.



ІІІ.Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів
та джерел фінансування.

Відповідно до частини 6 статті 7 Закону України “Про соціальні 
послуги” та “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558, “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 за рахунок коштів районного бюджету та субвенцій селищної та 
сільських рад, управлінням соціального захисту населення здійснюється 
щомісячна виплата компенсації непрацюючим фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 
інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 
постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 
службами).

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558 _______ ______________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
(всього) -  

чол.

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1 р . - 

тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 2021 
р .3 поштовим 

збором -  
тис. грн.

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.ігр

55 340.50 230.30 230.30

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

74 265.35 246.2 246.2

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалід.

156 227.0 431.0 431.0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалід.

55 176.90 119.8 119.8

Поштовий збір 9.1
Усього 340 1027,3 9.1 1036,4

Згідно “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



Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
(всього) -  

чол.

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1 р .  -  

тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 2021 
р .3 поштовим 

збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги дітям 3 
інвалід.

3 1094 39,4 39,4

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

57 2054 1405,3 1405,3

Всього 60 0 1444,7

Крутівська ОТГ
Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
-  чол.(Крути)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1 р . -  

тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1  р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

0 340,5 0.0 0.0 0.0

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 227,0 5,5 0.1 5.6

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

2 265,35 6,4 0,2 6,6

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 176.90 0,0 0,0

Усього 4 11,9 0.3 12,2

Згідно “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



Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
(всього)-  

чол.

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1 р . -  

тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

2 2029 48.7 0.0 48.7

Усього 6 48,7 48,7

Вертіївська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558

Вид
компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
чол.(Вертіївка)

Місячний 
розмір 

компенсаці 
ї  -  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

2 340.50 8.2 8.2

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2 групи, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інваліди

2 227,00 5,5 5,5

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 176,90 4,2 4,2

Усього 6 17,9 0 17,9

Згідно “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

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
чол.(Вертіївка

)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 

збором -  тис. 
грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 2 1094,5 26,3 26,3



особамз інв. 1 фупи
Особи, які надають 
соцпослуги дітям 3 
інвалід.

1 1094,5 13,1 13,1

Всього 3 39,4 0 39,4

Лосинівська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_______ _________ __________

Вид
компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
чол.(Лосинівка)

Місячний 
розмір 

компенсаці 
ї  -  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

5 340,50 20,4 20,4

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2 групи, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інваліди

2 227,00 5,5 5,5

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

3 265,35 9,5 9,5

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

1 176,90 2,1 2Д

Усього 11 37,5 0 37,5

Згідно “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_______________ _________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
юл. (Вертіївка)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 

збором -  тис. 
грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

2 1094,5 26,3 26,3

Особи, які надають 
соцпослуги дітям 3 
інвалід.

2 1094,5 26,3 26,

Всього 4 52,6 0 52,6



Талалаївська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_______ _________ __________

Вид
компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
чол. 

(Талалаївка)

Місячний 
розмір 

компенсаці 
ї  -  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

0 0 0 0

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2 групи, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інваліди

1 227,00 2,7 2,7

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

2 265,35 6,4 6,4

Всього 3 9Д 0 9,1

Згідно “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_______________ _________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів -  
чол. 

(Талалаївка)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 
2021р.-тис. 

грн.

Поштови 
й збір, 

тис. грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 

збором -  тис. 
грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

1 1094,5 13,1 13,1

Всього 1 13,1 0 13,1

Бахмацька ОТГ
Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Бахмаць 

ка ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1 р . -  

тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.гр
н.

Прогнозна 
потреба на 

2 0 2 1  р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги

14 340,50 57,3 0,9 57,7



особамз інв.1 групи
Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

47 227,00 128,1 1,4 129,5

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

33 265,35 105.1 1.4 106.5

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

24 176.90 51.0 0.5 51.50

Всього 118 341,5 4,2 345,2

Згідно “Порядку подання та оформлення документів, призначення і 
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі”, затвердженого постановою Кабінету

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Бахмаць 

ка ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.гр
н.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

9 1765,3 190,7 2,6 190,7

Всього 9 190,7 2,6 193,3

Батуринська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Батурин 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.гр
н.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

3 340,50 12,5 0,2 12,7

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

7 227,00 19,6 0,3 19,9

Непрацездатним, які 4 265,35 12,9 0,4 13,3



надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи
Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 176.90 4,3 0.2 4,5

Всього 16 49,3 1,1 50,4

Згідно “Порядку подання та офор» 
виплати компенсації фізичним особам, 
догляду на непрофесійній основі”, заті 
Міністрів України від 23 вересня 2020 рок;

ллення документів, призначення і 
які надають соціальні послуги з 
зердженого постановою Кабінету 
у № 859

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Батурин 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.гр
н.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

3 43.8 0.0 43.8

Всього 3 43,8 43,8

Дмитрівська ОТГ
Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Дмитрів 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

0 340,50 0,0 0,0 0,0

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

3 227,00 8,2 0,2 8,4

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

1 265,35 3,2 0,0 3,2

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

4 176.90 8,5 0.1 8,6

Всього 8 19,9 0,3 20,2



Згідно “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 _______ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Дмитрів 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

3 2136,0 76.9 0.0 76.9

Всього 3 76,9 0 76,9

Бобровицька ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Боброви 

цька ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

2 340,5 8,2 0 8,2

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

27 227,0 73,9 од 74,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

5 265,35 16,1 0,0 16,1

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

6 176,9 12,8 0,5 13,3

Всього 40 111,0 0,6 111,6

Згідно “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



Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Боброви 

цька ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

1 2025 24,3 0,0 24,3

Всього 1 24,3 0 24,3

Новобасанська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Новобас

аньська
ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

5 340,5 20,6 0,1 20,7

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

4 227,0 11,0 0,0 11,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

2 265,35 6,7 0,2 6,9

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всього 11 38,3 0,3 38,6

Згідно “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



Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Новобас

аньська
ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

1 24,3
0,0

24,3

Всього 1 24,3 0,0 24,3

Носівська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Носівсь 

ка ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи/ 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

8 340,5 34,6 0,0 34,6

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

16 227,0 44,2 0,0 44,2

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

15 265,35 54,0 0,0 54,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

13 176,9 29,6 0,0 29,6

Всього 52 162,4 0,0 162,4

Макіївська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558



Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Макіївс 

ька ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

5 340,5 21,6 0,2 21,8

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всього 5 21,6 0,2 21,8

Мринська ОТГ
Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Мринсь 

ка ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

3 340,5 12,9
0,0

12,9

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

3 227,0 8,3

0,0

8,3

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

4 265,35 14,4
0,0

14,4

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 176,9 4,6

0,0

4,6

Всього 12 40,2 0,0 40,2



Борзнянська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Борзнян 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

8 350.0 33.6 0.0 33.6

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

32 233.0 88.8 0.0 88.8

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

2 273.0 6.6 0.0 6.6

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

1 182.0 2.2 0.0 2.2

Всього 43 131,2 0.0 131,2

Згідно “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 _______ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Борзнян 

ська ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

23 2185 603,1 0.0 603,1

Всього 23 603,1 0.0 603,1

Плисківська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558



Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Плиски

ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 227,0 5,6 0,0 5,6

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.1 групи

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всього 2 5,6 0,0 5,6

Згідно “Порядку подання та оформлення документів, призначення і 
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі”, затвердженого постановою Кабінету

Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Плиски

ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

2 2245 53,9 0,0 53,9

Всього 2 53,9 0,0 53,9

Височанська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558



Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Високе

ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 
які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

6 227,0 17,0 0 ,0 17,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

1 265,35 3,3 0 ,0 3,3

Непрацездатнім, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0

Всього 7 20,3 20,3

Згідно “Порядку подання та оформлення документів, призначення і 
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі”, затвердженого постановою Кабінету

Вид компенсації

Прогнозна
кількість

отримувачів
чол.(Високе

ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв. 1 групи

4 2333 112,0 0,0 112,0

Всього 4 112,0 112,0

Комарівська ОТГ

Згідно “Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, 
які надають соціальні послуги”, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 29 квітня 2004 року № 558_____________ _____________

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Комаро 
вське ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Працездатні особи, 0 0 ,0 0 ,0 0 ,0 0 ,0



які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи
Працездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

2 227,0 5,6 0,0 5,6

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв. 1 групи

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Непрацездатним, які 
надають соцпослуги 
особам з інв.2гр, 
громадянам 
похилого віку та 
дітям з інвалідністю

0 0,0 0,0 0,0 0,0

Всього 2 5,6 0,0 5,6

Згідно “Порядку подання та оформлення документів, призначення і 
виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі”, затвердженого постановою Кабінету

Вид компенсації

Прогнозна 
кількість 

отримувачів 
чол.(Комаро 
вське ОТГ)

Місячний 
розмір 

компенсації 
-  грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.
грн.

Прогнозна 
потреба на 

2021 р .з 
поштовим 
збором -  
тис. грн.

Особи, які надають 
соцпослуги 
особамз інв.1 групи

5 2765 165,9 0,0 165,9

Всього 5 165,9 0,0 165,9

V. Фінансове забезпечення реалізації Програми

Фінансування Програми здійснюється за рахунок районного бюджету, 
субвенцій сільських та селищної рад та інших джерел фінансування, не 
заборонених законодавством.

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час підготовки 
проекту районного бюджету на відповідний рік у межах видатків, 
передбачених головному розпоряднику бюджетних коштів, відповідальному 
за виконання завдань і заходів Програми.

Управління соціального захисту населення райдержадміністрації за 
підсумками року подає звіт по виконанню Програми та вносить пропозиції 
фінансовому управлінню райдержадміністрації щодо потреби в коштах на 
наступний рік в сумі 2481,1 тис. грн. в тому числі, по Лосинівський ОТГ -
90.1 тис. грн.., по Вертіївській ОТГ -  57,3 тис. грн.., по Талалаївській ОТГ -
22.2 тис. грн. . по Крутівський ОТГ -  60.9 тис. грн.. по Бахмацький ОТГ- 
538,50 тис. грн., по Батуринський ОТГ -  94,20 тис.грн., по Дмитрівський ОТГ



-  97,1 тис. грн., по Бобровицький ОТГ - 135,9 тис. грн., по Новобасанський 
ОТГ -  62,9 тис. грн., по Носівський ОТГ -  162,4 тис. грн., по Макіївський 
21,8 тис. грн., по Мринський ОТГ -  40,2 тис.грн., по Борзнянський ОТГ -
734.3 тис.грн., по Плисківський ОТГ -  59,5 тис.грн., по Височанський ОТГ -
132.3 тис.грн., по Комаровський ОТГ -  171,5 тис.грн.

Начальник управління 
соціального захисту населення . Д Р У Г А К О В


