
Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

професійній основі 

 

Постановою Кабінету Міністрів України від 06.10.2021 № 1040 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній основі» та від 

01.06.2020 № 430 затверджено Порядок підготовки та перепідготовки фізичних осіб, які 

надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності (зі 

змінами). 

Цей Порядок визначає процедуру підготовки та перепідготовки (далі - навчання) 

фізичних осіб, які надають соціальні послуги з догляду окремим категоріям громадян 

відповідно до Закону України “Про соціальні послуги” без здійснення підприємницької 

діяльності (далі - фізичні особи). 

Навчання фізичних осіб основ догляду здійснюється відповідними організаціями 

за типовою програмою для подальшого надання соціальних послуг з догляду вдома 

особам похилого віку, особам з інвалідністю, хворим (із числа осіб працездатного віку 

на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж на чотири місяці), 

тривало та невиліковно хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги (далі - послуги з догляду). 

Типову програму навчання фізичних осіб основ догляду затверджено 

Міністерством соціальної політики України  і передбачає теоретичну, практичну 

підготовку та складення іспиту. 

              Хто має проходити навчання:  

Фізичні особи, які надають соціальні послуги з догляду особам, які через порушення 

функцій організму не можуть самостійно пересуватися та самообслуговуватися. 

              Хто не зобов’язаний проходити навчання / перенавчання:  

фізичні особи, які мають документ про медичну освіту (додається копія документа про 

медичну освіту).  

               Хто не проходить навчання, але складає іспит:  

непрацююча фізична особа, яка протягом не менше ніж три місяці до дня звернення із 

заявою, передбаченою пунктом 6 цього Порядку, постійно надавала соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям, 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, дітям, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, 

потребують паліативної допомоги, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги (крім осіб, що обслуговуються соціальними 

службами), і якій призначалася щомісячна компенсація;  

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, що не 

працюють, одинокою матір’ю (одиноким батьком) незалежно від факту роботи, 

навчання, служби, фактично здійснює догляд за дитиною з інвалідністю віком до 18 

років і якій призначено надбавку на догляд за такою дитиною;  

фізична особа, яка є одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, 

прийомних батьків, батьків-вихователів, яка постійно проживає та здійснює догляд за 
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дитиною, якій не встановлено інвалідність, але яка є хворою 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, дитиною, яка отримала тяжку травму, 

потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, і якій призначено 

державну допомогу на таку дитину.  

              Хто здійснює навчання: республіканський Автономної Республіки Крим, 

обласні, Київський та Севастопольський міські центри соціальних служб; громадські 

об’єднання, міжнародні неурядові організації, благодійні, релігійні організації, установи 

та організації, що мають досвід роботи з відповідними вразливими групами населення. 

  Хто може звертатися за наданням соціальних послуг з догляду  

Особи, які через порушення функцій організму не можуть самостійно 

пересуватися та самообслуговуватися та є: 

 громадянами похилого віку; 

 особами з інвалідністю;  

невиліковно хворими, а також хворими, що потребують тривалого лікування;  

дітьми з інвалідністю;  

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; 2020 р., № 12, ст. 481).  

 Куди звертатися для організації надання соціальних послуг з догляду  

Особа, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній основі, 

звертається уповноваженого органу із заявою про потребу в наданні соціальних послуг з 

догляду на професійній основі.  

До заяви додаються:  

висновок про стан здоров’я особи, яка через порушення функцій організму не 

може самостійно пересуватися та самообслуговуватися і потребує надання соціальних 

послуг з догляду, за формою, затвердженою МОЗ; 

 копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією (для осіб з 

інвалідністю); 

 копія свідоцтва про народження дитини з інвалідністю віком до 18 років (за 

потреби); 

 копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за 

формою, затвердженою МОЗ (за потреби);  

довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження нервової 

системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, 



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, видана лікарсько-консультативною комісією 

лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою, встановленими МОЗ (за 

потреби);  

копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на професійній основі 

(для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);  

копія рішення суду або рішення органу опіки та піклування про призначення 

опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на 

професійній основі (для опікунів або піклувальників).  

Також особа, яка потребує надання соціальних послуг з догляду на професійній 

основі у своїй заяві може зазначити прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності) 

фізичної особи, яка надаватиме соціальні послуги з догляду на професійній основі.  

Кому призначається компенсація за догляд  

Компенсація призначається і виплачується фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на професійній 

основі, пройшли підготовку та перепідготовку з основ догляду і, які:  

не перебувають у трудових відносинах;  

не є фізичними особами – підприємцями;  

не провадять незалежної професійної діяльності (наукової, літературної, 

артистичної, художньої, освітньої або викладацької, а також медичної, юридичної 

практики, зокрема адвокатської, нотаріальної діяльності); 

 не перебувають на обліку як безробітні.  

Уповноважені органи ведуть облік фізичних осіб, які надають послуги з догляду та 

мають довідку про проходження навчання та/або складення іспиту, для подальшого 

залучення їх до надання послуг з догляду. 

У разі виникнення обставин, за яких фізична особа не може надавати послуги з 

догляду, така особа протягом двох робочих днів письмово повідомляє про це 

уповноваженому органу. 

        Якщо фізична особа знову може надавати послуги з догляду, така особа протягом 

двох робочих днів письмово повідомляє про це уповноваженому органу. 

        Уповноважений орган, що веде перелік, протягом одного робочого дня після 

отримання відповідного повідомлення вносить до переліку інформацію про таке 

повідомлення та про неможливість/можливість фізичною особою надавати соціальні 

послуги з догляду. 

         Фізичні особи, які пройшли навчання, але не надавали послуг з догляду протягом 

трьох років з моменту його завершення, перед початком надання послуг повинні пройти 

повторне навчання або скласти іспит відповідно до вимог цього Порядку. 

За наданням більш детальної інформації рекомендуємо звертатись до 

уповноважених осіб міських, селищних, сільських рад або за телефоном (05536) 2 -

00-62;  095-886-03-44. 

 

 

 


