
Як отримати компенсацію 
фізичним особам
які надають соціальні послуги?

Хто має право на зазначену компенсацію?
Оформити даний вид допомоги може фізична особа, яка надає соціальні послуги з 

догляду без провадження підприємницької діяльності на непрофесійній основі осо-
бам 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 І групи;
• дітьми з інвалідністю;
• громадянами похилого віку з когнітивними порушеннями;

Законодавство України передбачає виплату компенсації за догляд для фізичних 
осіб, які надають соціальні послуги з догляду без провадження підприємницької 
діяльності на непрофесійній основі, без проходження навчання та дотримання дер-
жавних стандартів соціальних послуг особам з числа членів своєї сім’ї, які спільно 
з нею проживають, пов’язані спільним побутом, мають взаємні права та обов’язки.

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду на 
непрофесійній основі, мають можливість звернутися до 
підрозділу соціального захисту населення відповідно міс-
ця проживання.

Куди звертатися для
оформлення компенсації?

Якщо фізична особа надає соціальні послуги за місцем прожи-
вання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі, але має інше зареєстроване 
місце проживання, структурні підрозділи перевіряють (із вико-
ристанням інформаційних систем) відомості щодо неотримання 
фізичною особою, яка надає соціальні послуги, компенсації за 
зареєстрованим місцем проживання.
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• невиліковно хворими, які через порушення функцій організму не можуть са-
мостійно пересуватися та самообслуговуватися;

• дітьми, яким не встановлено інвалідність, але які є хворими на тяжкі захво-
рювання, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не 
встановлено інвалідність.

На який термін призначається компенсація?

Необхідний перелік документів для отримання компенсації

Компенсація призначається на 12 місяців і виплачується щомісяця за рахунок ко-
штів місцевого бюджету з місяця звернення за нею, якщо протягом місяця з дня 
звернення подано всі необхідні документи. Якщо в у довідці до акта огляду меди-
ко-соціальною експертною комісією, медичному висновку про дитину з інвалідні-
стю віком до 18 років, висновку лікарської комісії медичного закладу щодо потреби 
в догляді зазначено інший строк, то компенсація призначається на такий строк, але 
не більше 12 місяців.

Фізична особа, яка надає догляд, має звернутися до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення (уповноваженої особи або центру надання 
адміністративних послуг) з заявою про згоду надавати соціальні послуги з догляду 
на непрофесійній основі. Разом із заявою для призначення компенсації фізична 
особа, яка здійснює догляд, подає:
1. заява про надання компенсації;
2. заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку;
3. копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує осо-
бу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без громадянства 
- копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка потребує додаткового 
захисту, або копія паспортного документа іноземця та копія посвідки на тимчасове 
проживання/посвідка на постійне проживання (подається фізичною особою, яка 

Фізична особа, яка надає соціальні послуги, отримує тільки одну ком-
пенсацію, незалежно від кількості осіб, за якими вона доглядає.

Розмір компенсації обчислюється як різниця між прожитковим 
мінімумом на одну особу в розрахунку на місяць, установле-
ним законом на 1 січня календарного року, в якому надаються 
соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, та серед-
ньомісячним сукупним доходом фізичної особи, яка надає со-
ціальні послуги, за попередні шість місяців, що передують 
місяцю подання заяви про згоду надавати соціальні послуги з 
догляду на непрофесійній основі.
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Підстави припинення та тимчасового зупинення виплати компенсації
Виплата компенсації припиняється у разі:
• зміни місця проживання/перебування особи, якій надаються соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі, чи фізичної особи, яка надає соціальні послуги 
та отримує компенсацію;

надає соціальні послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги на непро-
фесійній основі);
4. копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб 
- платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової карт-
ки платника податків (крім осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися 
від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіцій-
но повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в па-
спорті) (подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій 
надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі);
5. копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з до-
гляду на непрофесійній основі дитині);
6. декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок про 
доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики. У деклара-
ції також зазначається інформація про склад сім’ї заявника;
7. копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією;
8. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді грома-
дян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою, затвердженою МОЗ;
9. висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді не-
виліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть самостій-
но пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою МОЗ;
10. копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за фор-
мою, затвердженою МОЗ;
11. довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової 
системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онколо-
гічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий 
психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне 
захворювання нирок IV ступеня про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує 
трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-кон-
сультативною комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за фор-
мою, встановленими МОЗ;
12. копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 
недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
13. копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або 
піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній 
основі (для опікунів або піклувальників).
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• смерті особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесійній ос-
нові;

• смерті фізичної особи, яка надавала соціальні послуги та отримувала компенса-
цію;

• перебування особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на непрофесій-
ній основі, на повному державному утриманні або отримання соціальних послуг 
стаціонарного догляду, паліативного догляду в умовах стаціонару за плату.

У разі виникнення обставин, внаслідок яких припиняється догляд, фізична особа, 
яка надає соціальні послуги та отримує компенсацію, зобов’язана в десятиденний 
строк письмово повідомити про це структурним підрозділам, що здійснюють її ви-
плату. Виплата компенсації припиняється з місяця, що настає за тим, у якому ста-
лися зміни.

Виплата компенсації тимчасово зупиняється у разі:
• перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, за межами України 

понад 10 календарних днів;
• перебування фізичної особи, яка надає соціальні послуги, на стаціонарному ліку-

ванні протягом повного календарного місяця;
• пропущення особою з інвалідністю I групи чергового переогляду органами меди-

ко-соціальної експертизи або дитиною з інвалідністю - огляду лікарсько-консульта-
ційними комісіями.
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Буклет розроблений в рамках проекту «Розбудова сталої си-
стеми доступу до правосуддя та безоплатної правової допо-
моги в Узинській об’єднаній громаді», що реалізовується за 
фінансової підтримки Міжнародного Фонду «Відродження».

Звертаємо увагу, що цей буклет носить рекомендаційний 
характер, і вирішення окремих ситуацій потребує консуль-
тації зі спеціалістом.

Буклет містить правову інформацію, актуальну станом на вересень 2021 року


