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Надання соціальної послуги соціальна реабілітація 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
 

  

1. Зміст послуги Навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-

побутових навичок (самообслуговування, комунікації, 

позитивної поведінки, приготування їжі, користування 

грошима, орієнтування тощо); допомога у забезпеченні 

технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; психологічна підтримка; організація 

дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої 

діяльності, працетерапії; арт-терапія; надання інформації 

з питань соціального захисту населення. 

2. Форма надання соціальної 

послуги 

Денна. 

3. Термін надання соціальної 

послуги 

За потребою. 

4. Соціальні групи Діти з інвалідністю віком  від 14 до 18 років. 

5. Умови надання соціальної 

послуги 

Безоплатно, за графіком, складеним у відділенні 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю.  

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

Батьки або законні представники дитини письмово 

звертаються до управління соціального захисту населення 

міської ради по районах за місцем проживання та 

надають наступні документи: 

1. Письмова заява (від батьків або законного 

представника дитини з інвалідністю до управління 

соціального захисту населення міської ради по районах за 

місцем проживання) про надання про надання послуг із 

комплексної реабілітації (абілітації).  

2. Індивідуальна програма реабілітації, видана 

лікувально-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу. 

3. Висновок лікарсько-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу (для дітей віком до 

трьох років, які належать до групи ризику щодо 

отримання інвалідності) з рекомендаціями щодо 

проходження комплексної реабілітації (абілітації) в 

установі.  

4. Паспорт громадянина України, свідоцтво про 

народження Дитини. 

5. Документ, що затверджує реєстрацію фізичних осіб у 

Державному реєстрі осіб – платників податку. 

6. Виписка з медичної карти амбулаторно-стаціонарного 

хворого (форма 027/0). 

7. довідку про взяття на облік внутрішньо переміщених 

осіб (для отримувачів, які є внутрішньо переміщеними 

особами. 
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7. Правові підстави для 

надання соціальної послуги 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

Закон України "Про соціальні послуги", Порядок 

надання особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю 

реабілітаційних послуг, затвердженого постановою 

Кабінету міністрів України від 31 січня 2007 року № 80 

(у редакції постанови кабінету Міністрів України від 26 

липня 2018 року №5871) та наказ Міністерства 

соціальної політики України від 27 вересня 2018 року  

№ 1423 «Про затвердження форм щодо направлення 

окремих категорій осіб на комплексну реабілітацію 

(абілітацію)», зареєстрованого у Міністерстві юстиції 

України 16 жовтня 2018 року за № 1160/32612. 

  Положення про Запорізький міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) затвердженого рішенням Запорізької міської ради 

від 29.05.2019 №33, Положення про відділення 

комплексної реабілітації дітей з інвалідністю 

затвердженого наказом директора Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) від 31.05.2019 № 138. 

8. Підстави для відмови у 

наданні соціальної послуги 

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). 

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити 

отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за 

наявних ресурсів він не здатний задовольнити 

індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги. 

9. Примітка  

 

 

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

