
                             Комунальна установа  «Центр надання  

                         соціальних послуг   Літинської селищної ради». 

КУ «Центр надання   соціальних послуг   Літинської селищної ради» (ЦНСП) - 

комплексний заклад соціального захисту населення, структурні підрозділи 

якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги особам/сім’ям, 

які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах. 

                                   Основні завданнями ЦНСП : 

 - надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони потребують 

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які належать до 

вразливих груп населення; 

                 Структура ЦНСП складається з трьох відділень : 

1).Відділення соціальної допомоги вдома - здійснює надання соціальних 

послуг за місцем проживання/перебування одиноким громадянам, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності 

(мають III, IV, V групи рухової активності) та потребують сторонньої 

допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним 

висновком, а саме: 

 - похилого віку; 

 - особам з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю 

унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, 

які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд; 

 - хворих (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення 

їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці). 

2). Відділення соціальної допомоги сім’ї, дітей та молоді здійснює заходи 

щодо: виявлення та обліку сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, соціальної та 

психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей позбавлених батьківського 

піклування, соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків 

сімейного типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під 



опікою, піклуванням за поданням служби у справах дітей, надання особам, які 

постраждали від домашнього насильства, та особам, які постраждали від 

насильства за ознакою статті, вичерпної інформації про їх права та можливість 

отримання допомоги. 

 Відділення соціальної допомоги сім’ї, дітей та молоді: 

- проводить оцінку потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги;  

 - визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи,  забезпечує 

психологічну підтримку; 

- надає соціальні послуги з соціального супроводу, консультування, соціальної 

профілактики.  

3).Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання  обслуговує  одиноких громадян. На постійне  або тимчасове 

проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі 

громадяни похилого віку та особи з  інвалідністю (які досягли 18-річного віку), 

хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку 

лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я 

не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду 

та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, соціально-медичних 

та інших соціальних послуг. 

ЦНСП має   пункт прокату технічних та інших засобів реабілітації.. 

Пункт прокату на підставі укладеної угоди надає безкоштовно засоби 

реабілітації інвалідам, пенсіонерам, одиноким непрацездатним громадянам та 

громадянам, які тимчасово втратили працездатність на період вказаний в 

довідці ЛКК , але не більше ніж на 12 місяців .Засоби реабілітації працездатним 

громадянам надаються на термін лікарняного листа . 

Місце знаходження ЦНСП: смт. Літин, вул. Героїв Чорнобиля, 30. 

тел. 2-01-44,   

terzentr_litin@ukr.net, 26285520@mail.gov.ua 
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