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Назва соціальної послуги: ПІДТРИМАНЕ ПРОЖИВАННЯ  

Зміст послуги: комплекс  заходів з надання місць для проживання, навчання, розвитку 

та підтримки навичок самостійного проживання, допомоги в організації розпорядку дня, 

організації медичного патронажу, допомога у веденні домашнього господарства 

(закупівля і доставка продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, 

косметичне прибирання), з представництва інтересів, надання допомоги в організації 

взаємодії з іншими фахівцями та службами, інформації з питань соціального захисту 

населення, допомоги в отриманні безоплатної правової допомоги, захист їхніх прав та 

інтересів і залучення їх до життєдіяльності територіальної громади. 

Форма надання послуги: послуга надається у приміщенні центру надання соціальних 

послуг або отримувача соціальної послуги (за його письмовою згодою) протягом строку, 

впродовж якого у отримувача соціальної послуги існує потреба в її наданні. 

Термін надання послуги: постійно, періодично, тимчасово  

Соціальні групи: особи похилого віку та/або повнолітні особи з інвалідністю, які 

потребують стороннього догляду, побутового та медичного обслуговування. 

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; 

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

платників податків; 

- акт оцінювання потреб особи / сім’ї у соціальних послугах (за наявності), 

складений фахівцем із соціальної роботи. 
 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Державний стандарт 

підтриманого проживання (наказ Мінсоцполітики від 07.06.2017  № 956, зареєстрований 

в Міністерстві юстиції України 30.06.2017 за № 806/30674, 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 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. 
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