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ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
Надання соціальної послуги догляд вдома
Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)
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Зміст послуги
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Форма надання соціальної
послуги
Термін надання соціальної
послуги
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Соціальні групи
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Умови надання соціальної
послуги
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Перелік документів,
необхідних для отримання
соціальної послуги

Комплекс заходів, що здійснюються за місцем
проживання (вдома) отримувача соціальної послуги
протягом робочого дня суб’єкта, що надає соціальну
послугу догляд вдома, який спрямований на створення
умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або
повністю втратили/не набули здатності до
самообслуговування
Денна
1. Постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності - 2 рази на
тиждень, V група рухової активності - 5 разів на
тиждень),
2. Періодично (2 рази на місяць),
3. Тимчасово (визначений у договорі період)
Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з
числа осіб працездатного віку на період до встановлення
їм групи інвалідності, але не більш як на чотири місяці)
1. Безоплатно:
Похилого віку, особам з інвалідністю (які досягли 18річного віку), крім осіб з інвалідністю унаслідок
нещасного випадку на виробництві або професійного
захворювання, які отримують соціальну допомогу на
постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне
медичне обслуговування відповідно до Закону України
«Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві та
професійного захворювання, які спричинили втрату
працездатності», хворим (з числа одиноких осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці
2. Платно:
Громадянам похилого віку, особам з інвалідністю (які
досягли 18-річного віку), хворим (з числа осіб
працездатного віку на період до встановлення їм групи
інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні
до самообслуговування, але мають рідних, які повинні
забезпечити їм догляд і допомогу.
1. Письмова заява громадянина або його законного
представника (до управління соціального захисту
населення Запорізької міської ради по районах за місцем
проживання);
2. Медичний висновок про здатність до
самообслуговування (надає лікувальний заклад за
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місцем проживання);
3. Відомості про реєстрацію місця проживання
громадянина та зареєстрованих у житловому
приміщенні/будинку осіб;
4. Інформаційна довідка з Державного реєстру речових
прав на нерухоме майно;
5. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за
наявності) (надає МСЕК)
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Правові підстави для
надання соціальної послуги
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Підстави для відмови у
наданні соціальної послуги
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Примітка

Закон України «Про соціальні послуги»; постанова
Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 №1417 «Деякі
питання діяльності територіальних центрів соціального
обслуговування (надання соціальних послуг)»; Наказ
Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013
№760 «Про затвердження Державного стандарту
догляду вдома», Положення про Запорізький міський
територіальний центр соціального обслуговування
(надання соціальних послуг) затвердженого рішенням
Запорізької міської ради від 28.02.2017 №80
Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити
отримувачеві у її наданні, якщо він нездатний
задовольнити індивідуальні потреби отримувача
соціальної послуги. Відмова повинна супроводжуватися
поясненням причин та довідковою інформацією про
можливість отримати дану послугу в іншого суб’єкта, що
надає соціальну послугу

