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Назва послуги: ДЕННИЙ ДОГЛЯД 

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюється відділенням комплексної 

реабілітації для осіб з інвалідністю  Деражнянського міського центру надання 

соціальних послуг без надання місця постійного проживання. Створення умов для 

забезпечення життєдіяльності отримувача соціальної послуги та передбачають: 

соціальна реабілітація; соціально-трудова адаптація та організація дозвілля; участь 

отримувачів та членів їх сімей їхніх родичів у вирішенні конкретних соціальних 

проблем; догляд; навчання батьків осіб що їх заміняють. 
 

 Форма надання послуги: послуга денного догляду надається в відділенні 

комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю  Деражнянського міського центру 

надання соціальних послуг протягом робочого дня за адресою: м.Деражян, 

вул.Прилюка, 15а. 

Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово. 

Соціальні групи: отримувач соціальної послуги денного догляду дітей з 

інвалідністю – дитина віком від 3 до 18 років, яка частково або повністю втратила 

здатність / не набула здатності до самообслуговування у зв’язку з інвалідністю, 

тяжкими пренатальними ураженнями нервової системи, тяжкими вродженими 

вадами розвитку, рідкісним орфанним захворюванням, дитячим церебральний 

паралічем, тяжким психічним розладом, цукровим діабетом I типу (інсулінозалежні), 

гострим або хронічних захворюванням нирок IV ступеня та / або тяжкою травмою, 

що призвела до часткової або повної втрати здатності до самообслуговування та / або 

має високий ризик отримання інвалідності та отримує цю соціальну послугу; 

  
Умови надання послуги: за рахунок бюджетних коштів  

 

Документи, необхідні для отримання послуги:  
звернення (заяви) законного представника отримувача соціальної послуги про 

надання соціальної послуги та копій: 

свідоцтва про народження отримувача соціальної послуги, який не досяг 14-

річного віку. У разі народження дитини за кордоном та відсутності свідоцтва про 

народження, виданого органом державної реєстрації актів цивільного стану України, 

- копію свідоцтва про народження дитини, виданого компетентним органом 

іноземної держави та легалізованого в установленому порядку, якщо інше не 

передбачено законом або міжнародним договором України, згоду на обов’язковість 

якого надано Верховною Радою України, разом з перекладом українською мовою. 

Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально; 

документа, що посвідчує особу отримувача соціальної послуги, який досяг 14-

річного віку; 

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
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прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті 

громадянина України) отримувача соціальної послуги; 

медичної довідки форми № 080-3/о, затвердженої наказом МОЗ від                             

9 березня 2021 р. № 407 „Про затвердження форм первинної облікової документації 

та інструкцій щодо їх заповнення, що використовуються у закладах охорони 

здоров’яˮ, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 5 квітня 2021 р. за № 510/36132, (у 

разі потреби); 

медичного висновку лікарсько-консультативної комісії про наявність у дитини 

інвалідності (для дітей з інвалідністю); 

індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю (за наявності); 

висновку Інклюзивно-ресурсного центру про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку дитини (за наявності); 

пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка одержує державну 

соціальну допомогу (за наявності); 

документа, що посвідчує особу законного представника отримувача соціальної 

послуги; 

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу місцевої ради або суду про встановлення опіки (у разі здійснення 

опіки над дитиною); 

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу міської ради про влаштування дитини в сім’ю патронатного 

вихователя (для патронатного вихователя); 

рішення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, 

виконавчого органу міської ради про влаштування дитини до дитячого будинку 

сімейного типу або прийомної сім’ї; 

документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника 

податків (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 

прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті 

громадянина України) законного представника отримувача соціальної послуги; 

посвідки на постійне проживання / посвідчення біженця / довідки про 

звернення за захистом в Україні (для іноземця та особи без громадянства) / 

посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту. 

 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Закон України «Про 

реабілітацію інвалідів в Україні», Закон України "Про соціальні послуги",  та інші 

нормативно-правові акти щодо забезпечення прав дітей з інвалідністю на отримання 

соціальних послуг, Положення про Деражнянський міський центр надання соціальних 

послуг затверджений рішенням голови Деражнянської міської ради від 02.12.2020 

року № 11. 
 

Підстави для відмови у наданні послуг:  
 відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб 

дитини; 

надання отримувачу соціальної послуги послуги стаціонарного догляду; 

ненадання надавачем соціальної послуги денного догляду. Якщо наявні у 

надавача соціальної послуги ресурси не дають змоги задовільнити індивідуальні 

потреби отримувача соціальної послуги, він письмово повідомляє про це виконавчий 

орган місцевого самоврядування та законного представника отримувача соціальної 

послуги. 



 

Потенційному отримувачу може бути відмовлено у наданні соціальної послуги 

в разі наявності у нього відповідно до медичного висновку про стан здоров’я особи, 

яка потребує надання соціальних послуг медичних протипоказань, перелік яких 

затверджується МОЗ. Рішення про надання соціальної послуги приймається після 

усунення таких протипоказань. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


