
ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА 

 

Відділення соціальної допомоги вдома центру (далі - відділення соціальної 

допомоги вдома) утворюється для надання соціальних послуг за місцем 

проживання/перебування не менш як 80 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, 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"; 

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

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

Відділення не здійснює надання соціальних послуг громадян, які 

потребують цілодобового стороннього догляду. 

У центрі може бути утворено кілька відділень соціальної допомоги вдома 

або одне відділення з відповідною структурою, штатним розписом і фондом 

оплати праці. 

У разі виявлення не менш як 50 непрацездатних громадян з порушеннями 

опорно-рухового апарату, зору, слуху, з психічними розладами (соціально-

безпечні, які не перебувають на спеціальному диспансерному обліку), інших 

категорій громадян, які не здатні до самообслуговування та які потребують 

надання соціальних послуг вдома, органи місцевого самоврядування можуть 

утворювати спеціалізовані відділення, в тому числі паліативного/хоспісного 

догляду. 

Якщо громадян, які потребують надання соціальних послуг, виявлено 

менш як 80 осіб (для спеціалізованого відділення - менш як 50 осіб), їх 

обслуговування може здійснюватися згідно з договором, який укладається з 

непрацюючою фізичною особою і центром, про оплату відповідної роботи за 

рахунок коштів, що виділяються для цієї мети. 

 

ВИДИ ПОСЛУГ ТА ЇХ НАДАННЯ 

 
Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних 

стандартів соціальних послуг такі послуги: 

-  догляд вдома; 

-  паліативний/хоспісний догляд. 

Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати обслуговування 

громадян похилого віку та осіб з інвалідністю  (які досягли 18-річного віку), 

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

інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу. 



Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно до 

тарифів на платні соціальні послуги або з установленням диференційованої 

плати. 

Селищна рада, що утворила  центр, може через свої комісії приймати, як 

виняток, рішення (розпорядження) про звільнення від плати за надання 

соціальних послуг відділенням соціальної допомоги вдома громадян, які мають 

рідних, що повинні забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, 

пов'язані із наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі 

центру за рахунок додаткових коштів місцевих бюджетів. 

За рішенням комісії селищної ради, до відділення соціальної допомоги 

вдома у виняткових випадках на безоплатній основі можуть прийматися (за 

наявності вільних місць) громадяни похилого віку, інваліди (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 мають рідних, що 

повинні забезпечити їм догляд і допомогу, які є громадянами похилого віку чи 

визнані особами з інвалідністю в установленому порядку, залежні від 

психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі. 

Відділення соціальної допомоги вдома очолює завідувач, який 

призначається на посаду і звільняється з посади директором центру за 

погодженням з завідувачем відділом соціального захисту та охорони здоров’я 

Літинської селищної ради. 

Завідувач відділення повинен мати вищу освіту (магістр, спеціаліст) 

відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом не менш як три роки. 

Положення про відділення соціальної допомоги вдома погоджується 

головою селищної ради та  затверджується директором центру. 

Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, 

соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає завідувач (заступник завідувача) 

відділення соціальної допомоги вдома з урахуванням стану здоров'я 

громадянина, який обслуговується, його віку, рівня рухової активності, здатності 

до самообслуговування, місця та умов проживання, наявності транспортного 

сполучення, інших факторів, що можуть вплинути на якість надання соціальних 

послуг (один соціальний робітник обслуговує шістьох громадян у сільській  

місцевості, інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у 

приватному або державному секторі без комунальних зручностей; один 

соціальний робітник обслуговує двох непрацездатних громадян, яким 

установлена V група рухової активності). 

На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача 

соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план 

надання соціальної послуги, після чого між громадянином і центром укладається 

договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок оплати, 

обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги відділенням 

соціальної допомоги вдома, інші умови. 

Відділення соціальної допомоги вдома згідно з умовами договору, 

затвердженим графіком роботи та індивідуальним планом надання соціальної 

послуги з догляду вдома надає соціальну послугу з догляду вдома постійно (III 

група рухової активності - два рази на тиждень, IV - три рази, V - п'ять разів), 

періодично (два рази на місяць), тимчасово (визначений у договорі період), 



організовує надання передбачених договором послуг, контролює їх якість, 

визначає додаткові потреби, вживає заходів до їх задоволення. 

Види послуг: доставка продуктів та промислових товарів, доставка 

медикаментів, доставка води, покупка товарів на ринку, прання білизни, 

прибирання житла, приготування їжі, виклик лікаря та відвідування хворих в 

лікарні, ремонт та побілка житла, допомога по господарству, допомога по 

обробітку присадибної ділянки, збирання врожаю, садіння городу,  написання 

листів та  читання газет і журналів, оплата комунальних послуг, прибирання біля 

будинку, відвідування організацій, відвідування, заготівля палива та внесення 

дров і вугілля, діставання консервації та овочів з підвалу. При потребі, соціальні 

робітники надають й інші соціально-побутові послуги, яких потребують 

підопічні та в звітності відносять їх до графи «інше». 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ 

 У ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА 

 

На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної 

допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься: 

-  письмова заява громадянина; 

-  медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в 

постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах; 

- акт обстеження матеріально-побутових умов; 

-  карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг; 

-  один примірник договору, укладеного громадянином і центром про 

надання соціальних послуг; 

- довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб; 

-  інформація з Державного реєстру правочинів, отримана посадовою 

особою відділу соціального захисту та охорони здоров’я Літинської селищної 

ради шляхом безпосереднього доступу до цього Реєстру; 

-  копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності); 

- копія рішення  селищної ради  або утвореної нею комісії, про звільнення 

від плати громадян похилого віку та осіб з інвалідністю (які досягли 18-річного 

віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу (за наявності); 

-  копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг; 

-  довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних 

послуг; 

-  індивідуальний план надання соціальної послуги; 

-  копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб). 

-  Під час надання соціальних послуг відділення соціальної допомоги вдома 

може надавати у тимчасове користування громадян наявні у нього технічні та 

інші засоби реабілітації, засоби малої механізації, предмети першої потреби, 

окремі побутові прилади тощо. 



 
 

 


