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Помічнянська міська рада 

Добровеличківського району Кіровоградської області 

Виконавчий комітет 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 28 лютого 2018 року                                                                             №   

м. Помічна 

 
Про  затвердження Положення  
про виплату щомісячної компенсації  
фізичним особам, які надають  
соціальні послуги  
 

      Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року 

№ 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій 

фізичним особам, які надають соціальні послуги», ст. 91 Бюджетного кодексу 

України, з метою забезпечення соціального захисту, підвищення відповідного 

рівня життя та матеріального забезпечення окремих категорій малозахищених та 

малозабезпечених верств населення Помічнянської громади, в межах 

компетенції визначеної статтями 34, 40 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  виконком міської ради    в и р і ш и в : 

 

1. Затвердити Положення про виплату щомісячних компенсацій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги (додається). 
 

2. Контроль  за  виконанням   даного   рішення   залишаю за собою. 

 

 

 

Міський голова                                                                              Антошик М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
                                                             Затверджено  

                                                                                               рішенням  виконкому міської ради  

                                                                                   від   28.02.2018 року №  

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про  виплату щомісячних компенсацій фізичним особам,  

які надають соціальні послуги 

 

 1. Положення про виплату щомісячних компенсацій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги, розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів  

України від 29.04.2004 року № 558 «Про затвердження Порядку призначення і виплати 

компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги», ст. 46 Конституції 

України, якою закріплене право громадян України на соціальний захист, в тому числі 

за рахунок бюджетних та інших джерел соціального забезпечення. 

 Дане положення визначає порядок виплати щомісячних компенсацій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги.  

2. Щомісячна компенсаційна виплати призначається непрацюючим  фізичним 

особам, які постійно надають соціальні послуги інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги 

(крім осіб, що обслуговуються соціальними службами). 

Розмір щомісячної компенсаційної виплати залежить від встановленого розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб та складає:   

- 15% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам I групи; 

- 10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого  

віку, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного 

стороннього  догляду  і не здатні до самообслуговування, інвалідам II  групи  та  

дітям-інвалідам;  

- 7% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам    III    групи    та  

хворим, які за висновком лікарсько-консультаційної комісії потребують постійного  

стороннього  догляду  і  не  здатні до самообслуговування. 

Компенсація фізичним особам пенсійного віку, які надають соціальні послуги, 

призначається виходячи із затвердженого прожиткового мінімуму для непрацездатних 

осіб. 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, має право одержувати тільки одну 

компенсацію незалежно від кількості обслуговуючих осіб, видів та обсягу послуг. 

Виплата щомісячних компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги, здійснюється Помічнянською міською радою відповідно до ст. 91 

Бюджетного кодексу України. 

 3. Для виплати компенсації подаються такі документи: 

1) фізичною особою,  яка надає соціальні послуги: 

 - заява про згоду надавати соціальні послуги на ім’я міського голови; 

 - копія   паспорта або іншого документу, що посвідчує особу; 

 - копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера; 

 - висновок ЛКК про те, що стан її здоров’я дозволяє постійно надавати соціальні 

послуги; 

- копія трудової книжки, а у разі відсутності трудової книжки – письмове   

повідомлення   особи   із  зазначенням  інформації  про відсутність  трудової  книжки  

та  про  останнє  місце  роботи  чи отримання  доходів; 

- заява про надання згоди на проведення перевірки даних про доходи особи з 

використанням відомостей Державного  реєстру фізичних  осіб – платників  податків. 



 

 

 

2) особою, яка потребує надання соціальних послуг або її законним 

представником (у разі визнання цієї особи недієздатною):  

- заява про необхідність надання соціальних послуг; 

- копія   паспорта або іншого документу, що посвідчує особу; 

- копія довідки МСЕК про групу інвалідності (надається інвалідом); 

- висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та 

нездатність особи до  самообслуговування. 

3) законним представником дитини, яка потребує надання соціальних 

послуг: 
- заява про необхідність надання соціальних послуг; 

- копія свідоцтва про народження дитини; 

- висновок ЛКК про необхідність постійного стороннього догляду та 

нездатність дитини до самообслуговування. 

 Міська рада сприяє заявнику щодо здійснення копіювання зазначених 

документів. 

 4. Виплата щомісячних компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги здійснюється міською радою за рахунок коштів міського бюджету через 

поштове відділення зв’язку за місцем проживання одержувачів компенсації або через 

установи банків шляхом перерахування коштів на особові рахунки за їх заявами до 25 

числа щомісяця місяця.  

 

___________________ 
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