
           П Р О Є К Т 

 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

___________________  Ужгород                  № ____________ 

 

Про Програму надання соціальних  

послуг населенню м. Ужгород  

на 2021-2023 роки 

 

 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про соціальні 

послуги», Закону України «Про державні соціальні стандарти та державні 

соціальні гарантії», постанови Кабінету Міністрів України 01.06.2020 року  

№ 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення», рішення XIII сесії Ужгородської міської ради VII скликання    

№ 655  30 травня 2017 року «Про затвердження Порядку розроблення 

міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання», з 

метою забезпечення соціального захисту незахищених категорій населення та 

залучення неурядових організацій та установ до вирішення суспільно 

важливих соціальних проблем населення Ужгородської міської 

територіальної громади,  виконком міської ради ВИРІШИВ:  

 

1. Погодити Програму надання соціальних послуг населенню                  

м. Ужгород на 2021-2023 роки з подальшим внесенням на розгляд сесії 

міської ради, що додається. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця. 

 

 

Міський голова         Богдан АНДРІЇВ 



ПОГОДЖЕНО   

Рішення виконкому   

_______ № ________ 

 

 

Програма 

надання соціальних послуг населенню  м. Ужгород на 2021-2023 роки 

 

1. Паспорт Програми 

 

1

1. 

Ініціатор розроблення 

Програми  

Департамент соціальної політики 

2

2. 

Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

розроблення Програми  

 

3

3. 

Розробник Програми  Департамент соціальної політики 

4

4. 

Співрозробники Програми Департамент соціальної політики 

5

5. 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Департамент соціальної політики 

6

6. 

Головний розпорядник 

бюджетних коштів  

Департамент соціальної політики 

7

7. 

Учасники Програми  Департамент соціальної політики 

юридичні та фізичні особи, фізичні 

особи - підприємці 

8

8. 

Термін реалізації Програми  2021 -2023 роки 

9

8.1. 

Етапи виконання Програми 

(для довгострокових 

програм) 

 

1

9. 

Перелік бюджетів, які беруть 

участь у виконанні Програми  

Бюджет Ужгородської міської 

територіальної громади 

1

10. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідний для 

реалізації Програми згідно з 

додатком 

 

 

Х 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

Реформування системи надання соціальних послуг населенню є 

важливою складовою соціально-економічного розвитку громади. Соціальні 

послуги є важливими, оскільки вони відображають соціальні цінності, якість 

життя, рівень економічного розвитку та рівень дотримання прав людини. 

Згідно з оцінкою потреб громади м. Ужгород у соціальних послугах, було 

встановлено, що важливим є забезпечення рівних прав та законних 

соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, 

спортивних та інших спільних інтересів і потреб осіб з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень. Крім того, наявна потреба 

забезпечення денного догляду за дітьми з інвалідністю, ментальними та 

інтелектуальними порушеннями. 

Підтримки потребують самотні громадяни, особи з інвалідністю,  у яких 

повністю втрачена або знижена здатність до самообслуговування та яким 

потрібна увага, цілодобовий сторонній догляд і медико-соціальна допомога. 

Виявлення, усунення перепон і бар'єрів, що перешкоджають 

забезпеченню прав і задоволенню потреб таких осіб та включенню їх у 

громаду, у тому числі у випадках дискримінації, спричиненої браком доступу 

їх нарівні з іншими до розумних пристосувань у відповідності до 

індивідуальних потреб, отримання соціальних і реабілітаційних послуг, 

отримання доступу до об'єктів фізичного оточення, транспорту, інформації та 

зв'язку; а також з урахуванням індивідуальних можливостей, здібностей та 

інтересів до освіти, праці, культури, фізичної культури і спорту, залучення 

зазначених осіб до суспільної діяльності, здійснення громадського контролю 

за дотриманням прав осіб з інвалідністю, представництва їх інтересів та 

усунення будь-яких проявів дискримінації стосовно осіб з інвалідністю, 

зокрема права користуватися пільгами і преференціями, передбаченими 

законодавством. 

Крім того, зростає кількість осіб без визначеного місця проживання, які 

потребують підтримки. Одночасно зростає кількість випадків домашнього 

насильства. Спостерігається зростання кількості паліативних хворих, які 

потребують догляду. 

Разом з тим, зростання потреб Ужгородської міської територіальної 

громади у кількості та якості соціальних послуг передбачає більш широке 

залучення до їх надання недержавних організацій. Зазначене обґрунтовує 

необхідність комплексного підходу до розвитку системи надання соціальних 

послуг, що передбачає поєднання можливостей міської влади та недержавних 

організацій у процесі вирішення соціальних проблем на міському рівні. 

 

3. Визначення мети Програми 

 

Метою Програми є розвиток системи соціальних послуг шляхом 

залучення на конкурсній основі недержавних юридичних осіб та фізичних осіб-

підприємців, які відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні 



послуги до надання соціальних послуг з використанням механізму 

соціального замовлення за рахунок коштів міського бюджету. 

Програма спрямована на створення умов для розвитку надавачів 

соціальних послуг шляхом впровадження прозорого конкурсного відбору, 

розвитоку альтернативних моделей надання послуг. 

 

 

4. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та  

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми  

 

Одним із способів розв’язання пріоритетних соціальних проблем 

є здійснення соціального замовлення. 

Програма надасть можливість вирішити пріоритетні соціальні проблеми 

громади за рахунок коштів міського бюджету і дозволить некомерційним 

організаціям залучити з інших джерел додаткові ресурси. 

Замовником соціальних послуг є департамент соціальної політики 

Ужгородської міської ради.  

Ресурсне забезпечення Програми наведено у додатку 1 до Програми. 

Фінансування Програми здійснюватиметься у межах коштів, 

передбачених у бюджеті міста для департаменту соціальної політики, згідно з 

додатком 1 до Програми. 

Строк виконання Програми - 2021-2023 роки. 

 

5. Перелік завдань Програми та результативні показники 

 

Реалізація Програми забезпечить: 

- підвищення адресності та доступності соціальних послуг, охоплення 

різних категорій отримувачів; 

- розвиток надавачів соціальних послуг, альтернативних моделей надання 

послуг, створення умов для впровадження ринку соціальних послуг; 

- встановлення чіткого переліку послуг та строків їх надання відповідно 

до укладеного договору; 

- оптимізацію бюджетних соціальних витрат та заощадження ресурсів; 

- залучення громадських об'єднань до вирішення суспільно важливих 

соціальних проблем громади; 

- підвищення рівня соціальної захищеності населення міста.  

Перелік завдань наведено у додатку 2 до Програми. 

Результативні показники наведено у додатку 3 до Програми. 

 

6. Напрями діяльності та заходи Програми 

 

Напрями діяльності за Програмою: 

- фінансова підтримка надавачів соціальних послуг шляхом надання їм 

компенсації за надані послуги; 

- сприяння діяльності надавачам соціальних послуг; 



- забезпечення потреб отримувачів соціальних послуг. 

Надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення проводиться 

в обсязі та з дотриманням вимог, визначених державними стандартами 

соціальних послуг, з урахуванням потреб вразливих груп населення 

відповідно до Порядку надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р.       

№ 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального 

замовлення». 

Департамент соціальної політики міської ради відповідно до рішення 

конкурсної комісії про визначення переможця конкурсу укладає договір  із 

надавачем соціальних послуг. 

Договір укладається на умовах, що відповідають умовам конкурсу та 

конкурсній пропозиції надавача соціальних послуг. Договір може бути 

укладено на строк не більше ніж термін дії даної Програми. 

Надавач соціальних послуг відповідає за достовірність даних, що 

стосуються надання соціальних послуг, зокрема зазначених в акті здавання-

приймання наданих соціальних послуг 

 

7. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюються 

департаментом соціальної політики. 

Надавач соціальних послуг щомісяця до 5 числа місяця, наступного за 

звітним, або у строк, зазначений у договорі, подає замовнику соціальних 

послуг звіт про надання соціальних послуг за формою, встановленою 

Мінсоцполітики. 

Якщо результати надання соціальних послуг за кількісними та якісними 

характеристиками відповідають вимогам соціального замовлення, 

встановленим договором, замовник соціальних послуг оформляє акт 

здавання-приймання наданих соціальних послуг, який підписується 

замовником і надавачем соціальних послуг. 

Щопівроку департамент здійснює моніторинг Програми, оцінку її 

результатів, готує та подає на розгляд виконкому та за підсумками року на 

розгляд сесії міської ради інформацію про виконання Програми з 

наростаючим підсумком відповідно до затвердженого рішенням ХІІІ сесії 

міської ради VІІ скликання від 30.05.2017 № 655 Порядку розроблення 

міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання, готує 

пропозиції щодо уточнення показників, обсягів та джерел фінансування.  

_________________________________________________ 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення Програми 

надання соціальних послуг населенню м. Ужгород на 2021-2023 роки 

 

тис. грн. 

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

на виконання Програми 

Термін реалізації Програми Усього витрат на виконання 

Програми 
2021рік 2022 рік 2023 рік 

Обсяг ресурсів усього,  

у тому числі: 
295,8 3378,0 3378,0 7051,8 

державний бюджет - - - - 

обласний бюджет - - - - 

бюджет Ужгородської 

міської територіальної 

громади 

295,8 3378,0 3378,0 7051,8 

кошти не бюджетних 

джерел 

- - - - 

 

 

 



Додаток 2  

до Програми 

Перелік завдань Програми надання соціальних послуг населенню м. Ужгород на 2021-2023 роки 

тис. грн. 

Мета, завдання, 

ТПКВКМБ 

Джерела 

фінансув

ання 

Термін реалізації Програми Відповідальні 

виконавці 

 

2021рік  2022 
2023 

 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної 

громади 

Обсяг 

видатків 

у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальн

ий фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

  

Всього на виконання 

програми 

бюджет 

Ужгород

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

295,8 295,8 

 

3378,0 3378,0  3378,0 3378,0  

Департамент соціальної 

політики, юридичні та 

фізичні особи, фізичні 

особи - підприємці 

 

 

Мета: розвиток системи соціальних послуг, шляхом залучення на конкурсній основі недержавних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги до надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення за рахунок коштів міського бюджету 

 

Всього на виконання 

програми 

            

Завдання 1.  

Компенсація витрат на 

надання соціальних послуг 

з використанням механізму 

соціального замовлення 

бюджет 

Ужгород

ської 

міської 

територі

альної 

громади 

295,8 295,8 

 

3378,0 3378,0  3378,0 3378,0 

 Департамент соціальної 

політики, юридичні та 

фізичні особи, фізичні 

особи - підприємці 

 

 

  



 

Додаток 3  

до Програми 

 

Результативні показники виконання завдань Програми надання соціальних послуг населенню м. Ужгород на 2021-2023 

роки 

(грн.) 

Відповідальні виконавці,  

ТПКВК МБ, завдання 

програми, результативні 

показники 

Код 

тимчасової 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

Термін реалізації Програми 

2021 рік  2022 рік  2023 рік  
 

Разом у т.ч. кошти 

бюджету 

Ужгородської 

міської 

територіальної 

громади 

Разом у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної громади 

Разом у т.ч. кошти бюджету 

Ужгородської міської 

територіальної 

громади 

Разом 

Загальни

й фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціаль

ний фонд 

Загальний 

фонд 

Спеціал

ьний 

фонд 

Всього на виконання 

програми 

0813242 
295800,0 295800,0  3378000,0 3378000,0  3378000,0 3378000,0  7051800,00 

Мета: розвиток системи соціальних послуг, шляхом залучення на конкурсній основі недержавних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які відповідають критеріям 

діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги до надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення за рахунок коштів міського бюджету 

ТПКВК МБ 
    

      
 

Відповідальні 

виконавці: 

Департамент соціальної політики, юридичні та фізичні особи, фізичні особи - підприємці 

Завдання 1: Компенсація витрат на надання соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення 

Показники виконання: 
    

      
 

Показники витрат 

(вхідних ресурсів): 

Обсяг видатків на 

надання компенсації 

 

 

295800,00 295800,00  3378000,00 3378000,00  3378000,00 3378000,00  7051800,00 



Показник продукту: 

кількість наданих 

соціальних послуг, 

годин 

кількість отримувачів 

соціальних послуг, 

осіб  

 
 

17400 

100 

 

 

 

17400 

100 

 

  

 

198700 

100 

 

 

 

198700 

100 

 

  

 

198700 

100 

 

 

 

198700 

100 

 

  430 

Показник 

продуктивності 

(ефективності): 

Середній розмір 

середні витрати на 

надання однієї 

соціальної послуги, 

грн/людино-годину 

 

 

17,00 17,00  17,00 17,00 17,00 17,00 17,00   

Показник 

результативності 

(якості): 

Відсоток фактичних 

витрат від 

запланованих 

 

 

100% 100%  100% 100%  100% 100%   

 

 



Супровідна записка до проєкту рішення 

 

«Про затвердження Програми надання соціальних послуг населенню м. 

Ужгород на 2021-2023 роки» 

 

У зв’язку із законодавчими змінами, згідно оцінки потреб громади м. 

Ужгород у соціальних послугах, було встановлено, що важливим є 

забезпечення рівних прав та законних соціальних, економічних, 

творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших 

спільних інтересів і потреб осіб з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень. Крім того, наявна потреба забезпечення денного догляду за дітьми з 

інвалідністю, ментальними та інтелектуальними порушеннями. 

Метою Програми є розвиток системи соціальних послуг, шляхом залучення 

на конкурсній основі недержавних юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, які 

відповідають критеріям діяльності суб’єктів, що надають соціальні послуги до надання 

соціальних послуг з використанням механізму соціального замовлення за 

рахунок коштів міського бюджету. 

Програма спрямована на створення умов для розвитку надавачів 

соціальних послуг шляхом впровадження прозорого конкурсного відбору, 

розвитоку альтернативних моделей надання послуг. 

 
 

 

 

В. о. директора департаменту, 

заступник директора департаменту     Іванна ФРАНЧУК 

 

 


