
ЗАТВЕРДЖЕНО:
Рішенням четвертої сесії 

Ніжинської районної ради 
Чернігівської області 

восьмого скликання 
від 26 лютого 2021року

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



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 

2021р. - 
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 

2021р.- 
тис. гри.

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 

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

0 340,5 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 

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 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 фупи

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 групи
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 фупи

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 9,1 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

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 

2021р.- 
тис. грн.

Пошто
вий
збір
тис.гр
н.

Прогнозна 
потреба на 

2021 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 фупи

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 офорі\ 
виплати компенсації фізичним особам, 
догляду на непрофесійній основі”, заті 
Міністрів України від 23 вересня 2020 рок;

длення документів, призначення і 
які надають соціальні послуги з 
сердженого 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.
. рн

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 0,1 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 фупи

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 2 1 ,6 0 ,2 2 1 ,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 2 1 ,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.
ір н

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 фупи

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

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 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 
Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 ___________________

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. гри., 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

•гС4&У

В. ДРУГАКОВ


