
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 

Комунальна установа «Деражнянський міський центр надання соціальних 

послуг» 
вул. Миру, буд. 50, м. Деражня, Хмельницька обл., 32200 

тел./факс (03856) 2-24-97,e-mail   tertsentr.der@ukr.net код ЄДРПОУ 44000118 

Назва послуги: ДОГЛЯД ВДОМА 

Зміст послуги: комплекс заходів, що здійснюються відділом соціальної допомоги вдома 

Деражнянського міського центру надання соціальних послуг Деражнянської територіальної 

громади за місцем проживання отримувача соціальної послуги, який спрямований на 

створення умов забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили / не 

набули здатності до самообслуговування. 

Форма надання послуги: за місцем проживання отримувача соціальної послуги (вдома) 

протягом робочого дня. 

Термін надання послуги: Соціальна послуга догляду вдома може надаватись постійно (для 

осіб похилого віку та осіб з інвалідністю з фізичними та/або сенсорними порушеннями III 

групи рухової активності - 1-2 рази на тиждень (за необхідності), IV групи рухової 

активності (5 ступінь індивідуальної потреби) - 2 рази на тиждень, IV групи рухової 

активності (6, 7 ступені індивідуальної потреби) - 3 рази на тиждень; V групи рухової 

активності - 5 разів на тиждень, для осіб з інвалідністю І групи підгрупи А - 6-7 разів на 

тиждень (за потреби)), для осіб з когнітивними розладами при базовому рівні (від 112 до 

142 балів) - потреба у відвідуванні становить 5 разів на тиждень, при задовільному рівні (від 

143 до 244 балів) - 4-3 рази на тиждень, при доброму рівні (від 245 до 314 балів) - 3-2 рази на 

тиждень; при відмінному рівні (від 315 до 345 балів) - 1 раз на тиждень; періодично (2 рази 

на місяць для осіб з когнітивними розладами, для осіб з інвалідністю з психічними та 

поведінковими розладами - 2-4 рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), 

для дітей з інвалідністю віком від трьох до 18 років при ступені індивідуальних потреб 

дитини «періодичний догляд» - 2 рази на тиждень; «постійний догляд» - 4-3 рази на тиждень; 

«інтенсивний догляд» - 5 разів на тиждень. 

Кількість разів надання соціальної послуги догляду вдома може зменшуватись за 

бажанням (ініціативою) отримувача соціальної послуги. 

Соціальна послуга може надаватись постійно або тимчасово (протягом визначеного у 

договорі періоду). 

Соціальні групи: організації надання соціальної послуги догляду вдома особам похилого 

віку, у тому числі з когнітивними розладами; особам з інвалідністю, у тому числі з 

психічними та поведінковими розладами (крім осіб, які страждають на психічні розлади і 

вчинили суспільно небезпечні діяння та отримують амбулаторну психіатричну допомогу в 

примусовому порядку за рішенням суду), дітям з інвалідністю віком від трьох до 18 років, 

особам з тяжкими формами захворювання (у тому числі до встановлення інвалідності), які 

не здатні (частково нездатні) до самообслуговування і потребують постійної сторонньої 

допомоги (далі - особи похилого віку та особи з інвалідністю 

 

Умови надання послуги:  за рахунок бюджетних коштів, з установленням 

диференційованої плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг; за рахунок 

отримувача соціальних послуг або третіх осіб відповідно до законодавства. 
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Документи, необхідні для отримання послуги:  
- заява про надання соціальних послуг що складається за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики; 

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу, 

якапотребує надання соціальних послуг; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб–

платниківподатків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника 

податків; - копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою, 

затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю); 

- копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, виданого 

вустановленому МОЗ порядку (для дитини з інвалідністю); 

- копія довідки про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження 

нервовоїсистеми, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, 

онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкий 

психічний розлад, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гостре або хронічне 

захворювання нирок IV ступеня, про те, що дитина отримала тяжку травму, потребує 

трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, виданої лікарсько-консультативною 

комісією лікувально-профілактичного закладу (за наявності); 

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в сторонній 
допомозі (у разі потреби); 

- копія паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка потребує 

надання соціальних послуг (за наявності опікуна або піклувальника); 

- копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності); 

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах (за наявності), складений 
фахівцем із соціальної роботи. 
 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт догляду 

вдома (наказ Міністерства соціальної політики України від 16.06.2021  № 335, 

зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.08.2021 р. за № 1100/36772). 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 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; ненадання надавачем тих соціальних послуг, яких потребує 

особа / сім’я; наявність в особи відповідно до медичного висновку медичних протипоказань, 

перелік яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних послуг приймається 

після усунення таких протипоказань). 


