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Назва соціальної послуги: Натуральна допомога  

Зміст послуги:  Основні заходи, що становлять зміст соціальної послуги, 

передбачають: 

прання білизни та одягу; прасування; ремонт одягу (дрібний); пошиття одягу; 

перукарські послуги; послуги манікюрниці (педикюрниці); ремонт взуття; косметичне, 

вологе, генеральне прибирання житла; миття, заклеювання вікон; побілка стін вапном; 

чищення пічних димоходів; забезпечення паливом; рубання (розпилювання) дров; 

принесення вугілля, дров; обробіток присадибної ділянки; косіння трави біля 

будинку/паркану; ремонтні роботи; допомога при консервуванні овочів та фруктів; 

організація харчування; надання продуктів харчування, предметів і засобів особистої 

гігієни, санітарно-гігієнічних засобів та засобів догляду, одягу, взуття та інших предметів 

першої необхідності. 

Форма надання послуги: протягом робочого дня 

Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово  

Соціальні групи: особам похилого віку, у тому числі з когнітивними розладами; особам 

з інвалідністю, у тому числі із психічними розладами (крім осіб, які скоїли суспільно 

небезпечну дію та примусово отримують стаціонарну психіатричну допомогу за 

рішенням суду); особам, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують 

тривалого лікування/потребують паліативної допомоги; особам, які виховують дитину 

без батька (матері), та в яких виховуються діти з інвалідністю, діти, яким не встановлено 

інвалідність, але які хворі на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі 

вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні 

захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I 

типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, діти, які 

отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа, потребують паліативної 

допомоги (далі - діти, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності); 

особам, яким завдана шкода пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, 

терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією; бездомним особам; 

особам, звільненим від відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі 

на певний строк; біженцям, особам, які потребують додаткового захисту. 

 

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. 

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

платників податків;  

-  

Правові підстави для надання соціальної послуги: Наказ МСПУ № 147 від 

25.03.2021 року зареєстрований в міністерстві юстиції України 29.04.2021 року  за 

№ 589/36211 «Про затвердження Державного стандарту соціальної послуги натуральної 

допомоги»,  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 соціальної послуги:   

- відсутність потреби у соціальній послузі за результатами оцінювання потреб особи; 

- ненадання надавачем соціальної послуги натуральної допомоги. 

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. 

 


