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Надання соціальної послуги соціальна реабілітація 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 
 

  

1. Зміст послуги Здійснення комплексу реабілітаційних заходів для дітей з 

інвалідністю, спрямованих на попередження 

(запобігання), зменшення або подолання фізичних, 

психічних розладів, коригування порушень розвитку 

дитини з інвалідністю, навчання її основним соціальним 

та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення 

передумов для їхньої інтеграції у суспільство 

2. Форма надання соціальної 

послуги 

денна 

3. Термін надання соціальної 

послуги 

Постійно  

4. Соціальні групи діти з інвалідністю віком від 2 до 18 років 

5. Умови надання соціальної 

послуги 

Безоплатно 

 

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

1. Письмова заява про надання соціальної послуги 

денного догляду (від батьків або законного представника 

дитини з інвалідністю до управління соціального 

захисту населення міської ради по районах за місцем 

проживання) 

2. Довідку лікувально-консультативної комісії 

лікувально-профілактичного закладу про встановлення 

інвалідності. 

3. Індивідуальну програму реабілітації, видану 

лікувально-консультативною комісією лікувально-

профілактичного закладу 

4. Свідоцтва про народження дитини з інвалідністю 

7. Правові підстави для 

надання соціальної послуги 

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», 

Закон України "Про соціальні послуги", Положення про 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

затвердженого рішенням Запорізької міської ради від 

28.02.2017 №80 Порядку 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 11 

грудня 2013 року № 921), та наказу Міністерства соціальної 

політики України від 28 липня 2016 року № 825 «Про 

затвердження форм документів для отримання особами з 

інвалідністю та дітьми віком до 2 років, які належать до групи 

ризику щодо отримання інвалідності, реабілітаційних послуг 

у реабілітаційних установах», зареєстрованого у Міністерстві 

юстиції України 11 серпня 2016 року за № 1121/29251 

8. Підстави для відмови у 1. Гострі інфекційні захворювання; 

2. Усі захворювання в гострій формі; 
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наданні соціальної послуги 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  

 

 


