
ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА СОЦІАЛЬНОЇ ПОСЛУГИ 
Комунальна установа 

«Центр надання  соціальних послуг Літинської селищної ради» 

22300 смт. Літин  вул.  Героїв Чорнобиля буд. 30 

контактний телефон: 0977469619 

електронна пошта:26285520@mail.gov.ua 

Прийомні години: 

Пн.-Чт. з 8.00 до 17.00 год;            Пт. з 8.00-16.00 

перерва: 13.00-14.00 

 

ПРЕДСТАВНИЦТВО ІНТЕРЕСІВ 
 

1. 
Зміст 

послуги 

 

Надання допомоги особам, сім’ям, окремим соціальним групам,  

які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом 

здійснення заходів, спрямованих на подолання/ пом’якшення 

складних життєвих обставин, згідно з визначеними потребами. 

Зміст і обсяг соціальної послуги для кожного її отримувача 

визначаються залежно від ступеня індивідуальної потреби 

отримувача соціальної послуги з урахуванням спеціалізації 

суб’єкта, що надає соціальну послугу, та зазначаються в договорі 

про надання соціальної послуги. 

 

2. 

Документи, 

необхідні для 

отримання 

соціальної 

послуги 

 

Письмове/усне звернення (заява) отримувача соціальної послуги 

та/або його законного представника 

 

3.  

Форма 

надання 

послуги 

- у приміщенні суб’єкта, що надає соціальну послугу; 

- безпосередньо за місцем фактичного проживання/ перебування 

отримувача соціальної послуги, у тому числі під час здійснення 

виїзних прийомів суб’єкта, що надає соціальну послугу. 

 



4.  

Термін 

надання 

послуги 

 

Строк надання соціальної послуги визначається індивідуально для 

кожного отримувача залежно від його потреб та узгоджується з 

отримувачем соціальної послуги та/або його законним 

представником після комплексного визначення стану 

індивідуальних потреб і зазначається в договорі про надання 

соціальної послуги. Виняток становлять отримувачі соціальної 

послуги з числа дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, влаштованих до закладу соціального захисту дітей. 

 

5.  
Соціальні 

групи 

 

Особа, сім’я, у тому числі прийомна, дитячий будинок сімейного 

типу, сім’я опікунів, піклувальників, окрема соціальна група, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, спричинених 

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

життєвими звичками і способом життя, особа, яка постраждала від 

торгівлі людьми, особа, яка постраждала від насильства у сім’ї, та 

потребує надання соціальної послуги. 

 

6. 

Умови 

надання 

послуги 

Безоплатно 

7. 

Правові 

підстави для 

надання 

соціальної 

послуги 

 

Державний стандарт соціальної послуги представництва інтересів, 

затверджений наказом Міністерства соціальної політики України 

від 30.12.2015 року  № 1261  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16#Text 

 

8. 

Підстави для 

відмови у 

наданні 

соціальної 

послуги 

 

Суб’єкт, що надає соціальну послугу, може відмовити 

отримувачеві соціальної послуги в її наданні, якщо за наявних 

ресурсів він не здатний задовольнити індивідуальні потреби 

отримувача соціальної послуги. 

 
 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0127-16#n13

