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Назва соціальної послуги: КРИЗОВЕ ТА ЕКСТЕРНЕ ВТРУЧАННЯ 

Зміст послуги: психологічна допомога (консультування, підтримка, діагностика, корекція, 

психотерапія, реабілітація), надання інформації з питань соціального захисту населення, 

допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами, представництво 

інтересів, корекція сімейних стосунків, допомога особам, які постраждали від насильства в 

сім’ї, допомога в отриманні безоплатної правової допомоги, організація надання 

невідкладної медичної допомоги, організація надання притулку 

Форма надання послуги: послуга надається у приміщенні центру надання соціальних 

послуг; за місцем проживання отримувача; за місцем перебування отримувача соціальної 

послуги (заклад охорони здоров’я, заклад освіти, місця перебування родичів та близьких 

постраждалих, тимчасове безпечне місце тощо) протягом робочого дня. 

Термін надання послуги: послуга надається негайно з моменту отримання інформації про 

кризову ситуацію до моменту усунення ризику, спричиненого кризовою ситуацією, або 

подолання обставин, які її спричинили. Строк надання не більше 72 годин з початку надання 

соціальної послуги, після чого для подолання складних життєвих обставин особа чи сім’я 

отримує інші необхідні соціальні послуги. 

Соціальні групи: похилий вік,  часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 

невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування;  психічні та поведінкові 

розлади, у тому числі пов’язані із вживанням психоактивних речовин; інвалідність; 

бездомність; безробіття; малозабезпеченість; поведінкові розлади у дітей через розлучення 

батьків; ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх обов’язків із 

виховання дитини; втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях 

позбавлення волі; жорстоке поводження з дитиною; домашнє насильство; насильство за 

ознакою статі; потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; шкода, заподіяна пожежею, 

стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним 

конфліктом, тимчасовою окупацією; сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення 

їх батьківських прав; сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між 

матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні; 

сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські 

обов’язки; сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких батьки 

мають інвалідність; сім’ї, у яких виховуються діти групи ризику щодо отримання 

інвалідності; сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах; сім’ї з дітьми, де батьки 

є трудовими мігрантами;  малозабезпечені сім’ї з дітьми; сім’ї, діти з яких перебувають у 

закладах інституційного догляду та виховання; сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю 

патронатного вихователя;  сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце 

проживання; сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади 

освіти; жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини;  неповнолітні 

одинокі матері (батьки); діти, які перебувають на 
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вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного 

типу; особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; особи з 

особливими освітніми потребами; внутрішньо переміщені особи; повнолітні недієздатні 

особи (у разі відсутності в них опікуна); особи, звільнені з місць позбавлення волі; учасники 

антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій 

та Луганській областях. 

Умови надання послуги: за рахунок бюджетних коштів 

Документи, необхідні для отримання послуги:  
- Заява/звернення потенційного отримувача соціальної послуги; 

- Заява/звернення особи (осіб), якій (яким) стало відомо про кризову 
ситуацію,повідомлення про особу, яка постраждала від насильства в сім’ї; 

- Заява/звернення служб (медичних, правоохоронних, соціальних), державних 

тагромадських організацій про кризову ситуацію, зокрема, що виникла внаслідок вчинення 

насильства в сім’ї. 
 

Правові підстави для надання соціальної послуги: постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Державний 

стандарт соціальної послуги кризового та екстреного втручання (наказ Мінсоцполітики від 

01.07.2016  № 716, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 20.07.2016 за № 

990/29120), 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 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; 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). 


