
 ЗАТВЕРДЖЕНО
 Рішення виконавчого комітету
  10. 02. 2022 № 64

(Згідно з Типовою інформаційною карткою, затвердженою наказом 
Міністерства соціальної політики України від 11 травня 2019 року № 723)

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА (ІК 2104)
адміністративної послуги

КОМПЕНСАЦІЙНА ВИПЛАТА ФІЗИЧНІЙ ОСОБІ, ЯКА НАДАЄ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
З ДОГЛЯДУ НА НЕПРОФЕСІЙНІЙ ОСНОВІ

Управління соціального захисту населення
виконавчого комітету Ковельської міської ради
(найменування суб’єкта надання адміністративної послуги)

Інформація про управління “Центр надання адміністративних послуг” виконавчого
 комітету Ковельської міської ради, через яке надається адміністративна послуга

1 Місцезнаходження Вул. Незалежності, 73, м. Ковель, Ковельський р-н, Волинська обл., 
45000

2 Інформація  щодо режиму
роботи 

       Графік роботи:                           Графік прийому :
 Понеділок  8.00 - 17.15               Понеділок   8.00 - 16.00
 Вівторок     8.00 - 20.00               Вівторок     8.00 - 20.00
 Середа        8.00 - 17.15               Середа         8.00 - 16.00
 Четвер        8.00 - 20.00               Четвер         8.00 - 20.00
 П’ятниця    8.00 - 16.00               П’ятниця     8.00-15.00
 Субота        8.00 - 15.00               Субота         8.00  - 14.00
 Без перерви на обід.
 Неділя, дні державних свят-вихідні дні.
 *ГРАФІК РОБОТИ  ЗМІНЕНО НА ЧАС КАРАНТИНУ   

3 Телефон/факс, електронна
адреса,  офіційний  веб-
сайт 

Телефон: +38(03352)71719, факс: +38(03352)71719;
електронна адреса: cnap@kovelrada.gov.ua
веб-сайт: http://www.cnap.kowelrada.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4 Закони України Закон України „Про соціальні послуги” від 17.01.2019 № 2671-VIII

5 Акти Кабінету Міністрів 
України

Постанова Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 р .№859 «Деякі
питання  призначення  і  виплати  компенсації  фізичним  особам,  які
надають  соціальні  послуги  з  догляду  на  непрофесійній  основі»;
 Методикою  обчислення  середньомісячного  сукупного  доходу
сім’ї, затвердженою наказом Мінсоцполітики від 16 червня 2020 р.
№ 419.

6 Акти центральних органів
виконавчої влади

Наказ Міністерства соціальної політики України від 21.04.2015 №
441  „Про  затвердження  форми  Заяви  про  призначення  усіх  видів
соціальної  допомоги,  компенсацій  та  пільг”,  зареєстрований  у
Міністерстві  юстиції  України  28.04.2015  за  №  475/26920;  Наказ
Міністерства  соціальної  політики  України  від  17.07.2019  №  1106
«Про  внесення  змін  до  Інструкції  щодо  порядку  оформлення  і
ведення  особових  справ  отримувачів  усіх  видів  соціальної

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-20#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0611-20#n14
http://www.kovelrada.gov.ua/leisurecenter.html


допомоги»,  зареєстрований  у  Міністерстві  юстиції  України
08.08.2019 р. № 888/33859 (Декларація про  доходи та майновий стан
осіб,  які  звернулися  за  призначенням  усіх  видів  соціальної
допомоги)

Умови отримання адміністративної послуги

7 Підстава для отримання Компенсація за догляд  призначається фізичній особі,  яка надає
соціальні  послуги  з  догляду  без  провадження  підприємницької
діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та
дотримання  державних  стандартів  соціальних  послуг,  особі  із
числа членів своєї сім’ї, які спільно з нею проживають, пов’язані
спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки  та є:

особами з інвалідністю I групи;

дітьми з інвалідністю;

громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

невиліковно хворими, які через порушення функцій організму
не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися;

дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими
на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені
вади  розвитку,  рідкісні  орфанні  захворювання,  онкологічні,
онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч,
тяжкі  психічні  розлади,  цукровий  діабет  I  типу
(інсулінозалежний),  гострі  або  хронічні  захворювання  нирок  IV
ступеня,  дітьми,  які  отримали  тяжку  травму,  потребують
трансплантації  органа,  потребують  паліативної  допомоги
відповідно  до переліку  тяжких  захворювань,  розладів,  травм,
станів,  що  дають  право  на  одержання  державної  допомоги  на
дитину,  якій  не  встановлено  інвалідність,  надання  такій  дитині
соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів
України від 27 грудня 2018 р. № 1161 (Офіційний вісник України,
2019 р., № 9, ст. 306).

8 Перелік  необхідних 
документів 

Заява про надання компенсації; копія паспорта громадянина 
України або іншого документа, що посвідчує особу та 
підтверджує громадянство України.
- декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на 
підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї за попередні 
шість місяців, що передують місяцю подання заяви про згоду 
надавати соціальні послуги з догляду) за формою, затвердженою 
Мінсоцполітики. У декларації також зазначається інформація про 
склад сім’ї заявника;
- копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;

- висновок лікарської комісії медичного закладу щодо 
потреби в догляді громадян похилого віку внаслідок когнітивних 
порушень за формою, затвердженою МОЗ або висновок лікарської
комісії медичного закладу щодо потреби в догляді невиліковно 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1508-12#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1161-2018-%D0%BF#n9


хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть 
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, 
затвердженою МОЗ; 

копія  документа,  що  засвідчує  реєстрацію  у  Державному
реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначається
реєстраційний  номер  облікової  картки  платника  податків  (крім
осіб,  які  через  свої  релігійні  переконання  відмовилися  від
прийняття  реєстраційного  номера  облікової  картки  платника
податків,  офіційно  повідомили  про  це  відповідному
контролюючому органу і  мають відмітку в паспорті)  (подається
фізичною особою, яка  надає соціальні  послуги,  та особою, якій
надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі)

Особою/законним  представником  особи,  яка  потребує
надання соціальних послуг, подається заява про згоду отримувати
соціальні послуги від фізичної особи, яка надає соціальні послуги.

9 Спосіб подання документів Заява  та  документи  подаються  заявником  особисто  або
уповноваженою ним особою у паперовій формі

10 Платність (безоплатність) 
надання

Адміністративна послуга надається безоплатно

11 Строк надання Рішення про призначення компенсації або про відмову в її наданні
приймається протягом 10 днів з дати подання документів, 

12 Перелік підстав для відмови 
у наданні

Компенсація  не  призначається  фізичним  особам,  які  надають
соціальні послуги з догляду особам, зазначеним, якщо такі особи
отримують  соціальні  послуги  догляду  вдома,  паліативного
догляду, стаціонарного догляду.

.

14 Результат надання 
адміністративної послуги

Призначення   щомісячної  компенсаційної  виплати /  відмова  в
призначенні щомісячної компенсаційної виплати

15 Способи отримання 
відповіді (результату)

Структурний  підрозділ  з  питань  соціального  захисту  
населення районної, районної у м. Києві державної адміністрації,
виконавчого  органу  міської  ради  після   розгляду  заяв  із
необхідними  документами  приймає  рішення  про  призначення
компенсації  чи  про  відмову  в  її  призначенні  із  зазначенням
причини відмови та порядку оскарження цього рішення, про що
інформує заявника письмово протягом п’яти днів після прийняття
відповідного рішення


