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Надання соціальної послуги денний догляд 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
 

  

1. Зміст послуги Спостереження за станом здоров’я, харчування дітей з 

інвалідністю, здійснення допомоги у самообслуговуванні 

дітей з інвалідністю (дотримання особистої гігієни, 

рухового режиму, годування тощо), формування та 

підтримку навичок самообслуговування, надання 

реабілітаційних послуг відповідно до індивідуальної 

програми реабілітації дитини з інвалідністю (далі – ІПР) в 

рамках відповідної діяльності відділення, проведення 

культурно-масових заходів 

Комплекс заходів, здійснюється протягом робочого дня 

суб’єкта, що надає соціальну послугу денного догляду, і 

спрямований на створення умов забезпечення 

життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили 

здатність/не набули здатності до самообслуговування, без 

надання їм місця постійного проживання 

 

2. Форма надання соціальної 

послуги 

Денна, стаціонарна 

3. Термін надання соціальної 

послуги. 

Періодично, тимчасово 

4. Соціальні групи 1. Діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років, а саме: 

комплектування груп за віком передбачає перебування 

дітей в ній однакового віку або з різницею у віці: 

від 3 до 7 років, 

від 7 до 14 років,  

від 14 до 18 років. 
2. Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які 

досягли 18-річного віку), що мають збережену рухову 

активність або її часткове порушення 

 

5. Умови надання соціальної 

послуги 

Безоплатно  

 

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

1. 

1) Письмова заява про надання соціальної послуги 

денного догляду (від батьків або законного представника 

дитини з інвалідністю до Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) 

2) Копія свідоцтва про народження дитини з 

інвалідністю; 

3) Копії рішень органів опіки та піклування про 

встановлення опіки (піклування) над дітьми з 

інвалідністю, які цього потребують (за наявності) 
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4) Медичну довідку про епідоточення та відсутність 

протипоказань щодо відвідування групи. 

2. 

1) письмова заява до управління соціального захисту 

населення міської ради по районах за місцем 

проживання/перебування 

2) медичний висновок про потребу в соціальній 

адаптації та відсутність медичних протипоказань для 

перебування в колективі; 

 

7. Правові підстави для 

надання соціальної послуги 

Закон України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні», Закон України "Про соціальні послуги", 

постанова Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 

№1417 «Деякі питання діяльності територіальних 

центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)»; Державний стандарт денного 

догляду, затверджений наказом Міністерства соціальної 

політики України від 30 липня 2013 року N 452, та інші 

нормативно-правові акти щодо забезпечення прав дітей з 

інвалідністю на отримання соціальних послуг, 

Положення про Запорізький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) затвердженого рішенням Запорізької міської 

ради від 28.02.2017 №80 

 

8. Підстави для відмови у 

наданні соціальної послуги 

Якщо суб’єкт нездатний задовольнити індивідуальні 

потреби отримувача соціальної послуги 

1.  

1) Гострі інфекційні захворювання 

2) Усі захворювання в гострій формі 

3) Часті судомні напади та їх еквіваленти (епілепсія з 

частими генералізованими судомними нападами) 

4) Захворювання, що супроводжуються тяжкими 

порушеннями поведінки, небезпечними для дитини та її 

оточення (за умови не супроводження дитини її батьками 

або законними представниками) 

2. 

1) Наявність інфекційних захворювань 

2) Залежності від психоактивних речовин, алкоголю, 

психічних захворювань, що потребують перебування на 

спеціальному диспансерному обліку 

9. Примітка  

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T030966.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23895.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE23895.html

