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Надання соціальної послуги геріатричний стаціонар 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 

  

1. Зміст послуги Створення умов для проживання (надання ліжко-місця 

з комунально-побутовими послугами в стаціонарних 

умовах); забезпечення харчуванням, твердим, м’яким 

інвентарем; допомога у самообслуговуванні 

(дотримання особистої гігієни, рухового режиму, 

прийом ліків, годування); спостереження за станом 

здоров'я, організація надання реабілітаційних та 

медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними 

засобами реабілітації, навчання навичкам користування 

ними; навчання навичкам самообслуговування; 

організація розпорядку дня, у тому числі денної 

зайнятості, дозвілля. 

2. Форма надання соціальної 

послуги 

Стаціонарна  

3. Термін надання соціальної 

послуги. 

Тимчасово (18 календарних дні) 

4. Соціальні групи Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які 

досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці), що не 

мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу 

5. Умови надання соціальної 

послуги 

Безоплатно: 

Громадяни, які обслуговуються відділеннями 

соціальної допомоги вдома Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), громадяни похилого віку, 

особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), 

хворі (з числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 

чотири місяці), що не мають рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу 

     Ветерани війни, особи, на яких поширюється дія 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту», інші громадяни похилого віку та 

особи з інвалідністю можуть зараховуватись до 

геріатричного стаціонару безоплатно без врахування 

сімейного стану та доходу 1 раз на рік при проведенні 

загальноміських заходів до знаменних та пам’ятних 

дат, інших заходів, спрямованих на надання 

додаткових до встановлених законодавством гарантій 

щодо соціального захисту населення, за рішенням 

виконавчого комітету Запорізької міської ради або 

розпорядженням міського голови 
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     Право на позачергове надання соціальних послуг у 

геріатричному стаціонарі мають одинокі ветерани 

війни, особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту», жертви нацистських переслідувань, особи, 

які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за 

національною ознакою 

Платно: 

Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю (які 

досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці), що мають 

рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу 

(За наявності вільних місць) 

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

1. Письмова заява громадянина або його законного 

представника (до Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг); 

2. Медична довідка; 

3. Довідка про відсутність інфекційних захворювань; 

4. Копія довідки про встановлення групи інвалідності 

(за наявності) (надає МСЕК) 

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)»; Положення про Запорізький міський 

територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), Положення про 

геріатричний стаціонар Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг), затверджених рішенням 

Запорізької міської ради від 29.05.2019 №33 

8. Підстави для відмови у 

наданні соціальної послуги 

1. Особи з інвалідністю у наслідок 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";  

2. Громадяни, які уклали договір довічного утримання 

(догляду) 

3. Громадяни, що отримують соціальні послуги від 

фізичної особи, якій призначено щомісячну 

компенсаційну виплату, допомогу на догляд в 

установленому законодавством порядку 

4. Громадяни, що надають соціальні послуги іншій 

особі та отримують щомісячну компенсаційну виплату, 

допомогу на догляд в установленому законодавством 

порядку 

9. Примітка  
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