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Шановна пані Олено! 

 

Департамент реалізації державної соціальної політики Міністерства 

соціальної політики України розглянув Ваш інформаційний запит щодо 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги, та 

повідомляє. 

Основні організаційні та правові засади надання соціальних послуг, 

спрямованих на профілактику складних життєвих обставин, подолання або 

мінімізацію їх негативних наслідків, особам / сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, визначає Закон України „Про соціальні 

послугиˮ. 

Відповідно до частини сьомої статті 13 цього Закону постановою 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859 (далі – Постанова № 859) 

затверджено Порядок подання та оформлення документів, призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду 

на непрофесійній основі (далі – Порядок). 

Згідно з пунктом 2 Постанови № 859 фізичним особам, які надають 

соціальні послуги, щомісячні компенсаційні виплати, призначені відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 „Про затвердження 

Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги” (втратила чинність) (далі – Постанова № 558), проводяться 

до дати призначення таким фізичним особам іншої виплати на догляд, 

установленої законодавством, або до 31.12.2022.  

Пунктом 4 Постанови № 859 визначено, що вона набирає чинності з дня 

опублікування і застосовується з 01.01.2020 для осіб, які протягом 60 

календарних днів із дня її опублікування звернуться за призначенням 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі (далі – компенсація) . Постанова № 859 набрала чинності 
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з 25.09.2020, крім підпункту 2 пункту 7 Порядку (щодо подання фізичною 

особою, яка надає соціальні послуги, документів в електронній формі), який 

набирає чинності з 01.01.2021. 

З огляду на викладене, право на отримання компенсації, з урахуванням 

встановлених Порядком норм, з 01.01.2020 матимуть фізичні особи, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, не отримували 

компенсаційну виплату відповідно до Постанови № 558, та звернуться за її 

призначенням протягом 60 календарних днів із дня опублікування           

Постанови № 859. 

Наразі Мінсоцполітики підготовлено роз’яснення структурним 

підрозділам з питань соціального захисту населення обласних, Київської 

міської державних адміністрацій щодо застосування Постанови № 859. 

 

 

З повагою  

 

директор Департаменту                                                             Ольга ДЕЙНЕГА  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Осипенко О. М., 289-55-79 
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https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/859-2020-%D0%BF#n47

