
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

19 позачергова сесія 8-го скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про звернення до Кабінету Міністрів України  

та Верховної Ради України 

 

 Відповідно до ст.25, ч.1 ст.59 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань 

бюджету та регламенту (протокол №5 від 16.12.2021 р.), Мукачівська міська 

рада ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти звернення депутатів Мукачівської міської ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України (додається). 

2. Скерувати звернення депутатів Мукачівської міської ради до Кабінету 

Міністрів України та Верховної Ради України (додається). 

3. Дане звернення оприлюднити в місцевих засобах масової інформації. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Мукачівського міського 

голову А. Балога. 

 

 

Міський голова                                                                               Андрій БАЛОГА 
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Кабінету Міністрів України 

Верховній Раді України 

                                                                                    

ЗВЕРНЕННЯ 

Урядом України прийнято постанову №1040 від 06.10.2021 (далі – 

Постанова), якою затверджено Порядок подання та оформлення документів, 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній 

основі (далі – Порядок). 

Зазначена постанова є наразі соціально актуальною, оскільки передбачає 

отримання соціальних послуг з догляду найбільш вразливій категорії громадян, 

а саме: особам похилого віку, з інвалідністю, невиліковно хворим, дітям з 

інвалідністю і важкохворим дітям, інвалідність яким не встановлена. 

Однак, окрему увагу заслуговує питання розміру компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній основі. Пунктом 12 Порядку 

передбачено, що розмір компенсації визначається з розрахунку 70% 

мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі за одну годину догляду за 

однією особою, але не більше ніж 360 годин на місяць. Кількість осіб, яким 

надаються соціальні послуги, не обмежується, але загальна кількість годин не 

повинна перевищувати 360 годин на місяць (максимальний розмір компенсації 

на одну особу-доглядальника на 2022 рік - 9892,80 грн.) 

Орієнтовна кількість потенційних отримувачів, визначених Порядком, по 

Мукачівській міській територіальній громаді – 968 осіб. Таким чином, обсяг 

коштів, який повинен спрямовуватися на дані цілі складає 9 576 230, 40 грн в 

місяць, та 114 914 765, 00 грн. на рік. Слід зазначити, що прогнозовані доходи 

громади на 2022 рік складають 988 млн. грн. (без врахування міжбюджетних 

трансфертів). 

Статтею 89 Бюджетного кодексу України передбачено, що до видатків, 

що здійснюються з бюджетів міст сільських, селищних, міських територіальних 

громад, належать державні програми соціального забезпечення, зокрема 

видатки на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги. 

Відповідно до частини третьої статті 142 Конституції України витрати 
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органів місцевого самоврядування, що виникли внаслідок рішень органів 

державної влади, компенсуються державою. 

Згідно з п.3 Постанови, до 31 грудня 2022 року установлений перехідний 

період, коли будуть діяти, як попередні порядки, за якими особи отримували 

компенсаційні виплати за надані соціальні послуги, так і новий Порядок, яким 

передбачено суттєві видатки з місцевих бюджетів. Тобто, соціальна напруга 

зростатиме по мірі надходження нових звернень та зростання навантаження на 

місцевий бюджет. У зв’язку з цим, просимо у якнайкоротші терміни внести 

зміни до Порядку, а саме: визначити джерелом фінансування даного виду 

допомоги державний бюджет України або розглянути компенсаторний 

механізм відшкодування витрат, понесених місцевими бюджетами у зв’язку з 

наданням соціальної послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності на професійній основі.  
 

 

Звернення прийнято на 19 позачерговій сесії 

Мукачівської міської ради 8-го скликання 

 від  17.12.2021 року 

 

 

Міський голова        Андрій БАЛОГА 
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