МАЛОВИСКІВСЬКА РАЙОННА

РАДА

П’ЯТА СЕСІЯ
СЬОМОГО СКЛИКАННЯ
від 01 квітня 2016 року

РІШЕННЯ

№ 68

м. Мала Виска

Про внесення змін до рішення районної ради від
23 грудня 2015 року № 33 “Про призначення і виплати
компенсацій фізичним особам, які надають соціальні
послуги” на 2016-2020 роки»
На підставі частини 2 статті 43 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”,
у зв’язку з затвердженням Маловисківською міською радою окремих Програм з питань
соціального захисту населення та розглянувши подання Маловисківської районної державної
адміністрації від 15 березня 2016 року № 01-24/62/2,
районна рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення районної ради від 23 грудня 2015 року № 33 «Про
затвердження районної Програми “Про призначення і виплати компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги” на 2016 - 2020 роки», виклавши зазначену Програму в новій
редакції, додається.
2. Районній державній адміністрації забезпечити виконання показників Програми та
програмних заходів відповідно до встановлених термінів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з
соціальних та гуманітарних питань.

Голова районної ради

С.Сосновська

Затверджено
Рішення Маловисківської
районної ради
1 квітня 2016 № 68

РАЙОННА ПРОГРАМА
«Про призначення і виплати компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги
на 2016-2020 роки»

м.Мала Виска

І. Загальні положення
Програма призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги, (далі – Програма) розроблена відповідно до частини шостої статті 7 Закону України
“Про соціальні послуги”. Постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2004 року №558
затверджено порядок призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають
соціальні послуги.
Законодавство України про соціальні послуги ґрунтується на Конституції України і
складається з Закону України “Про соціальні послуги”, інших нормативно-правових актів та
міжнародних договорів України.
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.
Фінансування територіальних програм розвитку соціальних послуг здійснюється за
рахунок виділених місцевому бюджету цільових субвенцій чи шляхом кооперування коштів
місцевих бюджетів на реалізацію спільних проектів.
Районною Програмою «Призначення і виплати компенсацій фізичним особам, які
надають соціальні послуги» на 2015 рік, на виплату компенсацій фізичним особам, які надають
соціальні послуги, передбачалися кошти в сумі 77500,00 грн .
Призначено даного виду допомоги в 2015 році на суму 56359,60 грн.

ІІ. Основна мета та завдання Програми

Основною метою Програми є:
- впорядкування надання компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги;

- створення належних умов для ефективної реалізації Постанови КМУ від 29.04.2004
року №558 „Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсацій особам , які
надають соціальні послуги”.
ІІІ. Організацайні заходи
Постійне оновлення даних електронного реєстру отримувачів соціальних послуг та осіб,
які їх надають.
Кожного року

Управління соціального
захисту населення РДА

Проведення призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги відповідно до Порядку призначення і виплати компенсацій.
Постійно

Управління соціального
захисту населення РДА
ІV. Механізм реалізації Програми

Передбачити в районному бюджеті кошти на : - 2016 рік - 2017 рік - 2018 рік - 2019 рік - 2020 рік -

34648,90 грн.;
49279,92 грн.;
50009,52 грн.;
50739,12 грн.;
51468,72 грн.

V. Контроль за виконанням Програми
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з
соціальних та гуманітарних питань і з питань бюджету, власності та інвестиційної діяльності.
По підсумках діяльності щодо виконання Програми надати звіт на сесії районної ради.

Керуючий справами виконавчого
апарату районної ради

В.Крило

Додаток 1

до районної Програми «Про призначення
і виплату компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»

ПАСПОРТ
районної Програми «Про призначення і виплату компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»
Рішення районної ради від 1 квітня
2016 року № 68
2 Ініціатор розроблення Програми
Управління соціального захисту
населення Маловисківської
райдержадміністрації
3 Дата, номер і назва розпорядження Від 23 жовтня 2015 року № 297-р
голови
райдержадміністрації
про
розроблення Програми
4 Розробник Програми
Управління соціального захисту
населення Маловисківської
райдержадміністрації
5 Співрозробники Програми
6 Відповідальний виконавець Програми
Гальченко І.В. - заступник начальника
управління соціального захисту
населення райдержадміністрації
7 Учасники Програми
8 Терміни реалізації Програми
З 1.04.2016 по 31.12.2020 р.
8.1 Етапи виконання Програми ( для
довгострокових програм)
9 Перелік місцевих бюджетів, які беруть
участь у виконанні Програми (для
комплексних програм)
10 Загальний обсяг фінансових ресурсів
236146,18
необхідний для реалізації Програми,
усього, у тому числі:
кошти державного бюджету
кошти обласного бюджету
кошти районного бюджету
на 2016рік
34648,90
кошти селищного та сільських
бюджетів
кошти не бюджетних джерел
11 Основні джерела фінансування
Районний бюджет
Програми
1

Програма затверджена:

Додаток 2
до районної Програми «Про призначення
і виплату компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»

РОЗРАХУНОК
компенсацій фізичним особам, які надають соціальні послуги
Відповідно до Закону України „Про державний бюджет України на 2016 рік”, Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні” та постанови Кабінету Міністрів України від
20.09.2004 року № 558 “ Про затвердження Порядку призначення і виплати компенсації
фізичним особам, які надають соціальні послуги” управлінням розроблено програму щодо
продовження реалізації програми надання соціальних послуг незахищених верствам населення
на 2016 – 2020 роки.
Категорії осіб,
які підлягають
призначенню
даного виду
допомоги

Кількість осіб,
Розрахункова потреба в коштах, грн
які потребують
обслуговуванн
2016
2017
2018
2019
я фізичними
особами

1

2

Інваліди 1
групи
Інваліди 2
групи та діти
інваліди
Інваліди 3
групи, хворі,
які потребують
сторонньої
допомоги та
громадяни
похилого віку
Разом

3
17019.60

10
14

4
24206,40

2020

5

6

7

24566,40

24926,40

25286,40

16000.40

22756,80

23092,80

23428,80

23764,80

1628.90

2316,72

2350,32

2383,92

2417,52

34648.90

49279,92

50009,52

50739,12

51468,72

2

26

Прожиткові мінімуми, що передбачені Законом України „Про Державний бюджет України на
2016 рік”.
Особи
01.04

01.05.

01.12

з
з
з
з
01.01.2017 01.01.2018 01.01.2019 01.01.2020

1378

1450

1550

1550,00

1570,00

1590,00

1610,00

Непрацездатним 1074

1130

1208

1208,00

1228,00

1248,00

1268,00

Працездатним

2016

Розрахунок на призначення даного виду з 01.04.2016 року по 01.01.2017 року, грн.
15% = 1378*15%*4 чол.*1 міс. = 826.80 – працездатні;
15% = 1450*15%*4 чол.*7 міс. = 6090,0 – працездатні;
15% = 1550*15%*4 чол.*1 міс. = 930,00 – працездатні;
15 % = 1074*15%*6 чол. *1 міс.= 966,60 – непрацездатні;
15 % = 1130*15%*6 чол .*7 міс. = 7119,00 – непрацездатні;
15 % = 1208*15%*6 чол .*1 міс. = 1087,20 – непрацездатні;
10% =1378*10%*6 чол.*1 міс. = 826,80 – працездатні;
10% =1450*10%*6 чол.*7 міс. = 6090,00 – працездатні;
10% =1550*10%*6 чол.*1 міс. = 930,00 – працездатні;
10% = 1074*10%*8 чол.* 1 міс. = 859,20 – непрацездатні;
10% = 1130*10%*8 чол .* 7 міс. = 6328,00 – непрацездатні;
10% = 1208*10%*8 чол .* 1 міс. = 966,40 – непрацездатні;
7% = 1378*7% * 1 чол.* 1 міс. = 96,46 – працездатні;
7% = 1450*7% * 1 чол.* 7 міс. = 710,50 – працездатні;
7% = 1550*7% * 1 чол.* 1 міс. = 108,50 – працездатні;
7%= 1074*7% * 1 чол.* 1 міс. = 75,18 – непрацездатні;
7%= 1130* 7% *1 чол.* 7 міс. = 553,70 – непрацездатні;
7%= 1208* 7% *1 чол.* 1 міс. = 84,56 – непрацездатні
Категорія
15 %
10%

7%

К-ть

Сума (грн.) К-ть

Сума (грн.)

К-ть

Сума (грн.)

Працездатні

4

7846,80

6

7846,80

1

915,46

Непрацездатні

6

9172,80

8

8153,60

1

713,44

Всього

10

17019,60

14

16000,40

2

1628,90

Розрахунок на призначення даного виду з 01.01.2017 року по 01.01.2018 року, грн.
15% = 1550*15%*4 чол.*12 міс. = 11160,00 – працездатні;
15 % =1208*15%*6 чол.*12 міс. =13046,40 – непрацездатні;
10% = 1550*10%*6 чол.*12 міс. = 11160,00 – працездатні;
10% = 1208*10%*8чол.* 12 міс. = 11596,80 – непрацездатні;
7% = 1550*7% * 1 чол.* 12 міс. = 1302,00 – працездатні;
7% = 1208*7% * 1 чол.* 12 міс. = 1014,72 – непрацездатні;
Категорія

15 %

10%

7%

К-ть

Сума (грн.) К-ть

Сума (грн.)

К-ть

Сума (грн.)

Працездатні

4

11160,00

6

11160,00

1

1302,00

Непрацездатні

6

13046,40

8

11596,80

1

1014,72

Всього

10

24206,40

14

22756,80

2

2316,72

Розрахунок на призначення даного виду з 01.01.2018 року по 01.01.2019 року, грн.
15% = 1570*15%* 4 чол.*12 міс. = 11304,00 – працездатні;

15 % = 1228*15%*6 чол.*12 міс. =13262,40 – непрацездатні;
10% =1570*10%*6 чол.*12 міс. = 11304,00 – працездатні;
10% = 1228*10% *8 чол.* 12 міс. = 11788,80 – непрацездатні;
7% = 1570*7% * 1 чол.* 12 міс. = 1318,80 – працездатні;
7% = 1228 *7% *1 чол.*12 міс.= 1031,52 - непрацездатні;
Категорія

15 %

10%

7%

К-ть

Сума (грн.) К-ть

Сума (грн.)

К-ть

Сума (грн.)

Працездатні

4

11304,00

6

11304,00

1

1318,80

Непрацездатні

6

13262,40

8

11788,80

1

1031,52

Всього

10

24566,40

14

23092,80

2350,32

Розрахунок на призначення даного виду з 01.01.2019 року по 01.01.2020 року, грн.
15% = 1590*15%*4 чол.*12 міс. = 11448,00 – працездатні;
15 % = 1248*15%*6 чол.*12 міс. = 13478,40 – непрацездатні;.
10% =1590*10%*6 чол.*12 міс. = 11448,00 – працездатні;
10% = 1248*10%*8 чол.* 12 міс. = 11980,80 – непрацездатні;
7% = 1590*7% * 1 чол.* 12 міс. = 1335,60 – працездатні;
7% = 1248*7% * 1 чол.* 12 міс. = 1048,32 – працездатні;
Категорія

15 %

10%

7%

К-ть

Сума (грн.) К-ть

Сума (грн.)

К-ть

Сума (грн.)

Працездатні

4

11448,00

6

11448,00

1

1335,60

Непрацездатні

6

13478,40

8

11980,80

1

1048,32

Всього

10

24926,40

14

23428,80

2

2383,92

Розрахунок на призначення даного виду з 01.01.2020 року по 31.12.2020 року, грн.
15% = 1610*15%*4 чол.*12 міс. = 11592,00 – працездатні;
15 % = 1268*15%*6 чол. *12 міс. = 13694,40 – непрацездатні;
10% =1610*10%*6 чол.*12 міс. = 11592,00 – працездатні;
10% = 1268*10%*8 чол. * 12 міс. = 12172,80 – непрацездатні;
7% = 1610*7% * 1 чол. * 12 міс. = 1352,40 – працездатні;
7% = 1268*7% * 1 чол. * 12 міс. = 1065,12 – працездатні.
Категорія

15 %

10%

7%

К-ть

Сума (грн.) К-ть

Сума (грн.)

К-ть

Сума (грн.)

Працездатні

4

11592,00

6

11592,00

1

1352,40

Непрацездатні

6

13694,40

8

12172,80

1

1065,12

Всього

10

25286,40

14

23764,80

2

2417,52

Додаток 3
до районної Програми «Про призначення
і виплату компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»

Напрями реалізації та заходи
районної Програми «Призначення і виплати компенсацій
фізичним особам, які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»
№з
/п
1

1.

Назва напряму реалізації
(пріоритетні завдання)
2

Забезпечення соціального
захисту громадян
похилого віку,
малозабезпечених сімей,
в наданні адресних
соціальних допомог
різних видів дійсно
потребуючим
громадянам району

Перелік заходів
програми
3

Термін
виконан
ня
заходу
4

Ведення реєстру
2016отримувачів
2020
соціальних послуг роки
та осіб, які їх
надають.
Проведення
призначення
і
виплати
компенсації
фізичним особам,
які
надають
соціальні послуги
відповідно
до
Порядку
призначення
і
виплати
компенсацій.

Виконавці

5

Управління
соціального
захисту населення
Маловисківської
райдержадміністр
ації

Джерела
фінансуванн
я
6

Районний
бюджет

Орієнтовані обсяги
фінансування (вартість)
тис. грн., в тому числі:
7
З 01.04.2016 по
31.12.2020 року

Очікуваний
результат
8

236146,18 грн.

Додаток 4

до районної Програми «Про призначення
і виплату компенсацій фізичним особам,
які надають соціальні послуги на 2016-2020 роки»

Перелік осіб, які надають соціальні послуги
Категорія осіб,
які підлягають
призначенню
даного виду
допомоги
Компенсації
фізичним
особам, які
надають
соціальні
послуги
інвалідам 1
групи

Компенсація
фізичним
особам, які
надають
соціальні
послуги
громадянам
похилого віку,
інвалідом 2
групи та дітям
інвалідам

Особи, які
надають
соціальні
послуги

Працездатні,
грн.

Роберт
Валентина
Гаврилівна
Давиденко
Ганна
Миколаївна

Особи, які
втратили
працездатність,
грн.

Адреса

15%* 1074
161,10

вул. Степова, 55,
с. Хмельове

15%* 1074
161,10

вул. Казакова, 19, кв.
105,
смт Смоліне

15%* 1074
161,10

Бурковська Раїса
Пилипівна
Ковтун Світлана
Леонідівна

15% *1378
206,70

пр. Чкалова, 51,
с. Кіровка
вул. Водолазка, 57,
с. Мануйлівка

Бордей Тетяна
Миколаївна

15% *1378
206,70

вул. Чкалова, 43,
с. Кіровка

Михайлик Ліна
Василівна
Мішаткіна
Олена
Леонідівна
Мочалов
Михайло
Іванович
Бурда Микола
Іванович
Подиряко Ольга
Анатоліївна
Прохоров
Андрій
Анатолійович
Білецька Надія
Леонідівна

15%* 1074
161,10

вул. Леніна, 15,
с. Хмельове
вул. Казакова, 22, кв.
70, смт Смоліне

15%* 1074
161,10

вул. Казакова, 29, кв.
33, смт Смоліне

15%* 1074
161,10

вул. Геологів, 74/38,
с. Березівка
вул. Казакова, 28, кв.
140, смт Смоліне
вул. Свердлова, 49
с. Злинка

10%* 1074
107,40

вул. Казакова, 18, кв.
64, смт Смоліне

15% *1378
206,70

15% *1378
206,70
10%* 1378
137,80

Ком-я фіз..
особам, які
надають соц.
Послуги
інваліди 3 групи
та громадяни
похилого віку

Тітова Лідія
Олексіївна
Кравченко Юлія
Іванівна
Курінна Галина
Миколаївна
Тимчук Василь
Іванович
Романюков
Олександр
Миколайович
Карповець Віра
Миколаївна

10%* 1378
137,80
10%* 1378
137,80

Дяченко
Вікторія
Павлівна
Лактіонова
Тетяна
Трохимівна
Калашникова
Олена Петрівна
Небеліцька
Надія Лукянівна
Тепляка
Людмила
Миколаївна
Грушанський
Ігор Павлович

10%* 1378
137,80

10%*1378
137,80

вул. Садова, 42,
с. Мануйлівка

Новіков Іван
Олександрович

7%*1378
96,46

вул. Челюскіна, 80,
с. Злинка

Терлецька Віра
Миколаївна

10%* 1074
107,40
10%* 1074
107,40
10%* 1378
137,80
10%* 1074
107,40

вул. Комінтерна, 144,
с. Плетений Ташлик
вул. Зарічна, 6
с. Новастанівка
С. Плетений Ташлик
вул. Жовтнева, 53,
с. Хмельове
вул. Казакова, 8 кв.
60,
смт Смоліне
вул. Геологів, 74, кв.
49, смт Смоліне
вул. Казакова, 15, кв.
23, смт Смоліне

10%* 1074
107,40

вул. Гоголя, 19,
с. Мар'янівка

10%* 1074
107,40
10%* 1074
107,40
10%* 1074
107,40

вул. Жовтнева, 37,
с. Злинка
вул. Казакова, 11, кв.
47, смт Смоліне
вул. Геологів, 73, кв.
49, смт Смоліне

7%*1378
75,18

вул. Саркісяна, 37,
Смт Смоліне

