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Виконавчий комітет Запорізької міської ради 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 

Надання соціальної послуги догляду вдома 

 

Запорізький міський територіальний центр соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 

1 Зміст послуги Допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої 

гігієни, рухового режиму, годування), пересуванні в 

побутових умовах, веденні домашнього господарства 

(закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та 

інших товарів, приготування їжі, косметичне прибирання 

житла, оплата комунальних платежів, прання білизни, 

дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з іншими 

фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників 

комунальних служб, транспортних служб тощо); 

навчання навичкам самообслуговування; допомога в 

забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 

навичкам користування ними; психологічна підтримка; 

інформування та представництво інтересів. 

2 Форма надання соціальної 

послуги 

За місцем проживання/перебування 

3 Термін надання соціальної 

послуги 

Відповідно термінам, зазначеним у договорі про надання 

соціальних послуг, на підставі визначення індивідуальних 

потреб осіб у соціальних послугах 

4 Соціальні групи Особи похилого віку, особи з інвалідністю, особи з 

тяжкими формами захворювання (у тому числі до 

встановлення інвалідності) 

5 Умови надання соціальної 

послуги 

Надання соціальної послуги догляду вдома за рахунок 

бюджетних коштів, за рахунок отримувача соціальних 

послуг або третіх осіб та з установленням 

диференційованої плати, відповідно до чинного 

законодавства України 

6 Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

Письмову заяву про надання соціальних послуг особа 

або її законний представник подає до управління 

соціального захисту населення Запорізької міської ради 

по району за місцем свого проживання/ перебування. 

До заяви обов’язково додаються такі документи (або їх 

скановані копії): 

1. копія паспорта громадянина України; 

2. копія документа, що засвідчує реєстрацію у 

Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, 

у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки 

платника податків, або копія паспорта громадянина 

України (для фізичних осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного 

номера облікової картки платника податків, офіційно 

повідомили про це відповідному контролюючому 

органові та мають про це відмітку в паспорті); 

3. копія довідки до акту огляду медико-соціальною 

експертною комісією за формою, затвердженою МОЗ 

(для осіб з інвалідністю); 
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4. копія довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи (за наявності). 

7 Правові підстави для 

надання соціальної послуги 

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», Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання 

соціальних послуг», Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 23.06.2020 №429 «Про 

затвердження Класифікатора соціальних послуг»; 

Положення про Запорізький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), затверджене рішенням Запорізької міської ради 

від 29.05.2019 №33 

8 Підстави для відмови у 

наданні соціальної послуги 

Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до 

вразливих категорій населення або перебувають під 

впливом чинників, що можуть зумовити потрапляння у 

складні життєві обставини, в соціальних послугах за 

результатами оцінювання потреб особи/сім’ї; наявність в 

особи відповідно до медичного висновку медичних 

протипоказань, перелік яких затверджується МОЗ 

(рішення про надання соціальних послуг приймається 

після усунення таких протипоказань). 

9 Примітка  

 

 


