
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
№ 3 
 

Комунальний заклад 

«Центр надання соціальних послуг 

Тернівської сільської ради» 
20730 с.Мала Смілянка, 

вул..Центральна,буд. 9. 

Контактний телефон: 
0972731315 

Електронна пошта: 

tercentr.otg@gmail.com 
Графік роботи: 

Пн.-Чт. з 8.00 до 17.00 год; 

Пт. з 8.00-16.00 
Обідня перерва: 13.00-13.45 

 

ПРОФІЛАКТИКА 

1. Зміст послуги 

Комплекс заходів спрямованих на 

попередження, обмеження та зупинення 

негативних соціальних і особистісних 
(поведінкових) явищ та їх наслідків у 

соціальному середовищі та реалізується за 

допомогою різних інструментів впливу 
соціального, юридичного, педагогічного, 

психологічного характеру. Соціальна 

послуга надається особам, сім’ям, групам 
осіб, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, спричинених інвалідністю, 

віком, станом здоров’я, соціальним 
становищем, бездомністю, відбуванням 

покарання у вигляді обмеження або 

позбавлення волі на певний строк тощо.  

2. 

Документи, необхідні 

для отримання 

соціальної послуги 

звернення (заява) потенційного отримувача 

соціальної послуги або його законного 

представника до структурного підрозділу з 
питань соціального захисту населення 

Тернівської сільської ради, який 

спрямовується протягом 3 робочих днів з 
дати надходження суб’єкту, що надає 

послуги. 

3.  
Форма надання 

послуги 

 соціальна реклама (розробка, 

тиражування, розповсюдження 

інформаційних матеріалів, соціальної 
реклами); 



 
 

 інформаційно-освітні матеріали (ІОМ) 

(розробка, тиражування, 

розповсюдження), лекція, 
відеолекторій, бесіда (групова та 

індивідуальна), дебати, семінар, 

тренінг, форум-театр, "жива 

бібліотека", масовий захід/акція. 

4.  
Термін надання 

послуги 

Соціальна послуга може бути разовою чи 

багаторазовою. 

Строки надання соціальної послуги 
визначаються індивідуально для кожного 

отримувача соціальної послуги залежно від 

його потреб, узгоджуються з отримувачем 
соціальної послуги та/або його законним 

представником після комплексного 
визначення індивідуальних потреб, оцінки 

ситуації, складання індивідуального плану 

(профілактичної програми). 

5.  Соціальні групи 

Особа, сім’я, група осіб, яка (які) через 

складні життєві обставини, спричинені 

інвалідністю, віком, станом здоров’я, 
соціальним становищем, бездомністю, 

відбуванням покарання у вигляді обмеження 

або позбавлення волі на певний строк тощо, 
користується(ються) заходами, що 

становлять зміст соціальної послуги (на 

індивідуальному рівні). Замовник соціальної 
послуги (на рівнях громади, групи) - 

представник підприємства, установи, 

організації, закладу, де потенційний 
отримувач навчається, працює, перебуває, 

проживає, отримує інші соціальні послуги; 

6. 
Умови надання 

послуги 

Вартість соціальної послуги розраховується 
з урахуванням її собівартості, 

адміністративних витрат і податку на додану 

вартість. 

Вартість соціальної послуги, що надається 
за рахунок коштів місцевих бюджетів, 

формується з урахуванням фінансових 

можливостей відповідних місцевих 
бюджетів. 



 
 

7. 

Правові підстави для 

надання соціальної 

послуги 

Державний стандарт соціальної послуги 
профілактика (наказ Міністерства соціальної 

політики України від 10.09.2015 року № 912, 
зареєстрований в Міністерстві юстиції 

України 29.09.2015 р. за № 1155/27600). 
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Підстави для відмови 

у наданні соціальної 

послуги 

якщо напрям діяльності суб’єкта, що надає 
соціальні послуги, не відповідає визначеним 

індивідуальним потребам отримувача 

соціальної послуги. 

Відмова повинна супроводжуватися 
поясненням причин і довідковою 

інформацією про можливість отримати 

необхідну послугу в іншого суб’єкта, що 
надає соціальну послугу, відповідно до 

спеціалізації. 

 

9. 

 

Підстави для 

припинення надання 

послуги 

 відмова отримувача соціальної послуги 

та/або його законного представника від 

отримання соціальної послуги; 

 зміна місця проживання отримувача 

соціальної послуги; 

 надана соціальна послуга досягла 

поставленої мети;  

 закінчення строку дії договору про 

надання соціальної послуги та/або 

порушення умов такого договору, за 
винятком, коли отримувачем послуги є 

дитина, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах, влаштована до 
закладу соціального захисту дітей; 

 грубе, принизливе ставлення 

отримувача соціальної послуги до 

надавача соціальної послуги або інших 

отримувачів послуги, за винятком, 
коли отримувачем послуги є дитина, 

яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, влаштована до закладу 
соціального захисту дітей; 

 порушення громадського порядку 

(сварки, бійки тощо); 

 систематичне перебування в стані 

алкогольного, наркотичного сп’яніння; 



 
 

 наявність медичних протипоказань для 

надання соціальної послуги; 

 смерть отримувача соціальної послуги. 

 
*В рамках програми польської співпраці задля розвитку Міністерства закордонних справ РП 
 та Посольства США в Україні по проекту «Мобільні соціальні послуги для сімей/осіб в складних 
 життєвих обставинах Тернівської територіальної громади». 


