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Назва соціальної послуги  :   СОЦІАЛЬНИЙ СУПРОВІД СІМЕЙ (ОСІБ), ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ  

Зміст соціальної послуги:  комплекс заходів, що передбачає оцінку потреб, визначення 

шляхів вирішення основних проблем, регулярні зустрічі чи відвідування отримувача 

послуги з метою моніторингу виконання поставлених завдань, сприяння у отриманні інших 

послуг, допомогу в усвідомленні значення дій та/або розвиток вміння керувати ними, 

навчання та розвиток навичок, спрямованих на подолання чи мінімізацію складних 

життєвих обставин. 

 Форма надання соціальної послуги: послуга денного догляду надається у приміщенні 

центру надання соціальних послуг та за місцем проживання (перебування) отримувача 

соціальної послуги. 
 

Термін надання соціальної послуги: не більше ніж шість місяців з дня прийняття рішення 

про надання такої послуги. У разі складного випадку тривалість надання соціальної послуги 

може бути продовжено до одного року. 

Соціальні групи: Сім’ї (особи), які перебувають у складних життєвих обставинах і не 
можуть самостійно подолати або мінімізувати негативний вплив цих обставин. 

Умови надання соціальної послуги: за рахунок бюджетних коштів. 

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,  

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

фахівцем із соціальної роботи. 

Правові підстави для надання соціальної послуги: Наказ Міністерства соціальної 

політики України від 31.03.2016 № 318 «Про затвердження Державного стандарту 

соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають в складних життєвих обставинах. 

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; 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). 
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