
 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА 
№ 1 
 

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 

 

ДОГЛЯД ВДОМА 

1. Зміст послуги 

Комплекс заходів, що здійснюються за 

місцем проживання (вдома) отримувача 

соціальної послуги протягом робочого дня, 
які спрямовані на створення умов 

забезпечення життєдіяльності осіб, які 

частково або повністю втратили/не набули 
здатності до самообслуговування. Зміст та 

обсяг соціальної послуги догляду вдома для 

кожного отримувача соціальної послуги 
визначаються індивідуально залежно від 

ступеня індивідуальної потреби отримувача 

соціальної послуги та зазначаються в 
договорі на отримання соціальної послуги 

догляду вдома 

2. 

Документи, необхідні 

для отримання 

соціальної послуги 

Звернення (заява) отримувача соціальної 
послуги або його законного представника до 

структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення Тернівської 
сільської ради 

3.  
Форма надання 

послуги 

За місцем проживання отримувача 

соціальної послуги (вдома) протягом 
робочого дня. 

4.  
Термін надання 

послуги 

1.Постійно (ІІІ, ІV групи рухової активності 

- 2 рази на тиждень; V група рухової 
активності - 5 разів на тиждень); 

2.Періодично (2 рази на місяць); 
3.Тимчасово (визначений у договорі період) 



 
 

5.  Соціальні групи 

Особи похилого віку, особи з інвалідністю, 
хворі (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більше ніж чотири 

місяці), які не здатні до самообслуговування 

і потребують сторонньої допомоги. 

6. 
Умови надання 

послуги 

Безоплатно: особи похилого віку, з 

інвалідністю (які досягли 18- річного віку), 

крім осіб з інвалідністю у наслідок 
нещасного випадку на виробництві або 

професійного захворювання, які отримують 

соціальну допомогу та постійний сторонній 
догляд, побутове та спеціальне медичне 

обслуговування відповідно до Закону 

України «Про загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування від нещасного 

випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», хворим (з числа одиноких 

осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не 
більш як чотири місяці 

Платно: Соціальні послуги понад   обсяги, 

визначені державними стандартами  
соціальних  послуг,  надаються  за  плату. 

7. 

Правові підстави для 

надання соціальної 

послуги 

Державний стандарт догляду вдома (наказ 

Міністерства соціальної політики України 
від 13.11.2013 року № 760, зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 22.11.2013 р. 

за № 1990/24522). 
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Підстави для відмови 

у наданні соціальної 

послуги 

1.Не здійснюється соціальне обслуговування 

(надання соціальних послуг) громадян, які 

потребують цілодобового стороннього 
догляду. 

2.Якщо Центр нездатний задовольнити 
індивідуальні потреби отримувача 

соціальної послуги. Відмова повинна 

супроводжуватися поясненням причин та 
довідковою інформацією про можливість 

отримати дану послугу в іншого суб’єкта, 

що надає соціальну послугу. 

   

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1990-13#n14


 
 

9. Підстави для 

припинення надання 

послуги 

1) поліпшення стану здоров'я, виходу із 
складних життєвих обставин, в 

результаті чого громадянин втрачає  
потребу в соціальному обслуговуванні 

(наданні соціальних послуг);  

2) виявлення у громадянина, якого 
безоплатно обслуговує  центр, осіб, з 

якими укладено договір довічного 

утримання (догляду);  
3) направлення громадянина до будинку-

інтернату для громадян похилого віку, 

пансіонату, психоневрологічного 
інтернату, надання громадянину 

соціальної послуги з догляду вдома  в 

будинку для ветеранів війни та праці,  
громадян похилого віку та інвалідів, 

інших закладах постійного проживання; 

4) зміни місця проживання; 
5) грубого, принизливого ставлення 

громадянина до соціальних робітників;  

6) порушення громадського порядку 
(сварки, бійки,тощо); 

7) систематичного перебування в стані    

алкогольного, наркотичного сп'яніння;  
8) надання громадянинові соціальних 

послуг фізичною особою, якій 

призначено щомісячну компенсаційну 
виплату,  допомогу  на догляд в 

установленому законодавстві; 

9) відмови отримувача соціальних послуг 
або його законного представника від 

отримання соціальних послуг; 

10) наявність медичних протипоказань для 
надання соціальної послуги догляду 

вдома; 

11) закінчення строку дії договору на 
надання послуги догляду вдома; 

12) смерть отримувача послуги; 

13) ліквідація суб’єкта, що надає соціальну 
послугу догляду вдома. 

 
*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». 


