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Надання соціальної послуги денний догляд 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
 

 1. Зміст послуги Забезпечення умов для денного перебування; забезпечення 

харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); 

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних 

послуг; формування та підтримка навичок 

самообслуговування; психологічна підтримка; соціально-

трудова адаптація; організація денної зайнятості 

2. Форма надання 

соціальної послуги 

Напівстаціонарно в приміщенні надавача соціальної послуги 

3. Термін надання 

соціальної послуги. 

Періодично, тимчасово 

4. Соціальні групи 1. Діти з інвалідністю віком від 3 до 18 років з фізичними та 

розумовими вадами розвитку за наявності відповідних 

медичних висновків, які частково або повністю втратили 

здатність/не набули здатності до самообслуговування. 

2. Особи з інвалідністю з розумовою відсталістю та 

комплексними порушеннями (ментальними, психічними та 

фізичними), які досягли 18 річного віку. 

5. Умови надання 

соціальної послуги 

1. Безоплатно 

2. Надання соціальної послуги денний догляд 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 

1. Для дітей з інвалідністю: 

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): 

- копія паспорта громадянина України; 

- 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); 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 

18 років, виданого в установленому МОЗ порядку; 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної 

особи (за наявності).. 

2. Для осіб з інвалідністю: 

Письмову заяву про надання соціальних послуг особа або її 

законний представник подає до управління соціального 

захисту населення Запорізької міської ради по районах за 
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місцем свого проживання/ перебування. 

До заяви обов’язково додаються такі документи (або їх 

скановані копії): 

- копія паспорта громадянина України; 

- 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); 

- копія довідки до акту огляду медико-соціальною експертною 

комісією за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з 

інвалідністю); 

- 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);Закон України 

«Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні»; Постанова 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 №587 «Про 

організацію надання соціальних послуг»; Державний стандарт 

денного догляду, затверджений наказом Міністерства 

соціальної політики України від 30 липня 2013 року №452, та 

інші нормативно-правові акти щодо забезпечення прав дітей з 

інвалідністю на отримання соціальних послуг; Наказ 

Міністерства соціальної політики України від 23.06.2020 

№429 «Про затвердження Класифікатора соціальних послуг»; 

Положення про групу надання соціальної послуги денного 

догляду відділення комплексної реабілітації дітей з 

інвалідністю Запорізького міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг); 

Положення про відділення денного перебування 

Комунарського району Запорізького міського територіального 

центру соціального обслуговування (надання 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  

 

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

