
Проект

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА 
РІШЕННЯ____

______________ 2020 сесія 7 скликання

Про затвердження Порядку надання соціальних послуг стаціонарного 
догляду особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на 

психічні розлади мешканцям Вінницької області

Відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
«Про соціальні послуги», «Про адміністративні послуги», «Про психіатричну 
допомогу», постанов Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 року № 576 
«Про затвердження Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та 
особам похилого віку, які страждають на психічні розлади», від 14 грудня 2016 
року №957 «Про затвердження Типового положення про психоневрологічний 
інтернат», статті 90 Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства соціальної 
політики України 26 грудня 2018 року №1944 «Про внесення змін до Державного 
стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили здатність до 
самообслуговування чи не набули такої здатності», враховуючи подання обласної 
державної адміністрації та висновки постійних комісій обласної Ради з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості населення і з питань 
бюджету, фінансів та обласних програм, обласна Ради ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок надання соціальних послуг стаціонарного догляду 
особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні 
розлади мешканцям Вінницької області (додається).

2. Доручити обласній державній адміністрації створити Комісію з питань 
звільнення від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в 
психоневрологічних інтернатах Вінницької області осіб з інвалідністю та осіб 
похилого віку, які страждають на психічні розлади, залучивши до складу 
представників місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, 
громадських та благодійних організацій (за згодою) та представників 
депутатського корпусу обласної Ради. Затвердити її склад та положення.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 
обласної Ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту та зайнятості 
населення (Хребтій Я.В.), з питань бюджету, фінансів та обласних програм 
(Мазур Г.Ф.).

Голова обласної Ради Анатолій ОЛІЙНИК



Додаток до рішення__сесії обласної Ради
7 скликання від ____________ 2020 №_

ПОРЯДОК
надання соціальних послуг стаціонарного догляду особам з інвалідністю 

та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади 
мешканцям Вінницької області

1. Порядок надання соціальних послуг стаціонарного догляду особам 
з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, 
мешканцям Вінницької області (далі - Порядок) визначає механізм надання 
соціальних послуг стаціонарного догляду особам з інвалідністю та особам 
похилого віку в психоневрологічних інтернатах Вінницької області в обсягах, 
визначених державними стандартами, які страждають на психічні розлади 
(далі - особи з інвалідністю, особи похилого віку) та мають рідних, які мають 
забезпечити їм догляд та допомогу місцем реєстрації проживання яких є 
адміністративно-територіальна одиниця Вінницької області.

2. Соціальні послуги особам з інвалідністю, особам похилого віку 
можуть надаватися як за плату, так і безоплатно.

2.1. Соціальні послуги в обсягах, визначених державними 
стандартами, надаються безоплатно особам з інвалідністю, особам похилого 
віку, які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, що повинні 
забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи 
визнані особами з інвалідністю в порядку, визначеному законодавством.

2.2. Соціальні послуги за плату надаються особам з інвалідністю, 
особам похилого віку, які не здатні до самообслуговування і мають рідних, 
що повинні забезпечити їм догляд і допомогу.

2.3. Соціальні послуги понад обсяги, визначені державними 
стандартами, надаються на платній основі.

3. Особи з інвалідністю, особи похилого віку, що мають рідних, які 
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звільнятися від плати за 
надання соціальних послуг в обсягах, визначених державними стандартами, 
якщо такі рідні належать до малозабезпечених осіб і отримують державну 
соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, залежні від 
психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення волі, 
мають на вихованні дітей з інвалідністю. Для цього обласна державна 
адміністрація створює Комісію з питань звільнення від плати за соціальну 
послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних інтернатах Вінницької 
області осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на психічні 
розлади (далі -  Комісію). За результатами засідання Комісії приймається 
розпорядження про звільнення осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, що
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мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, від зазначеної 
плати.

4. Комісія формується на громадських засадах з представників 
місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, громадських та 
благодійних організацій (за згодою) та представників депутатського корпусу 
обласної Ради, діє на підставі положення. Склад Комісії та положення про 
Комісію затверджується розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації.

5. Організаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності 
Комісії здійснює галузевий структурний підрозділ обласної державної 
адміністрації.

6. Основними завданнями Комісії є:
1) прийняття рішення щодо звільнення від плати за надання послуги 

стаціонарного догляду осіб з інвалідністю, осіб похилого віку, які 
страждають на психічні розлади та мають рідних, які повинні забезпечити їм 
догляд і допомогу;

2) вивчення документів, що підтверджують стан родичів, які за 
законодавством зобов’язані здійснювати догляд (малозабезпечені особи і 
отримують державну соціальну допомогу в установленому законодавством 
порядку, особи залежні від психоактивних речовин, алкоголю, особи, які 
перебувають у місцях позбавлення волі, особи, які мають на вихованні дітей 
з інвалідністю), тощо;

3) обґрунтування відмови у прийнятті розпорядження з питань 
звільнення від плати за стаціонарний догляд;

4) здійснення контролю за виконанням прийнятого розпорядження;
5) надання пропозиції щодо отримання платних соціальних послуг 

стаціонарного догляду;
6) виконання інших завдань, передбачених законодавством України.
7. Рішення Комісії вводиться в дію розпорядженням голови обласної 

державної адміністрації, на основі якого видається путівка на поселення в 
психоневрологічні інтернати області.

8. Порядок денний засідання Комісії, перелік справ формуються 
галузевим структурним підрозділом обласної державної адміністрації та 
оформляється протоколом.

9. Персональні дані осіб, отримані у зв’язку з реалізацією цього 
Порядку, збираються, обробляються та використовуються відповідно до 
Закону України «Про захист персональних даних».

10. Для отримання соціальної послуги стаціонарного догляду особа з 
інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та 
піклування (для недієздатних осіб - у разі відсутності законного 
представника) (далі - орган опіки та піклування) подає письмову заяву про 
надання соціальної послуги (далі - заява) стаціонарного догляду за особами,
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які втратили здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності 
завіреної органом соціального захисту населення райдержадміністрацій, 
міських рад міст обласного значення або виконавчим органом сільської, 
селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади, ураховуючи 
результати оцінювання потреб особи з інвалідністю, особи похилого віку у 
соціальних послугах та переліку документів, зазначених у пункті 11 цього 
Порядку, до Центру надання адміністративних послуг «Прозорий офіс» 
Вінницької міської ради (в разі надання соціальної послуги визначеної 
адміністративною послугою обласної державної адміністрації відповідно до 
чинного законодавства) (далі -  ЦНАПу).

10.1. Для отримання соціальних послуг, що надаються 
недержавними суб’єктами без залучення бюджетних коштів, особа з 
інвалідністю, особа похилого віку, її законний представник, орган опіки та 
піклування звертається до відповідного суб’єкта, що їх надає.

11. Перелік документів необхідний для надання послуги:
1) Особиста заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в 

інтернаті (для дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена) 
встановленого зразка, засвідчена печаткою районного (міського) органу 
соцзахисту населення, ОТГ).

2) Особиста заява законного представника (встановленого зразка, 
засвідчена печаткою районного (міського) органу соцзахисту населення, 
ОТГ).

3) Клопотання районного (міського) органу соцзахисту населення, 
структурного підрозділу (посадової особи) з питань надання соціальних 
послуг ОТГ про необхідність поселення особи до інтернатного закладу.

4) Рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для 
недієздатних осіб, яким призначено опікунів).

5) Рішення органу опіки та піклування про влаштування до інтернату (для 
недієздатних осіб у разі відсутності законного представника).

6) Акт обстеження матеріально-побутових умов проживання особи що 
поселяється до закладу.

7) Довідка ДФС про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб- 
платників податків.

8) Довідка Пенсійного фонду України про доходи осіб з реєстру 
застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного 
соціального страхування.

9) Акт оцінки потреб сім’ї/особи.
10) Копія паспорта (для особи з інвалідністю, законного 

представника недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю) та 
копія свідоцтва про народження (для дитини з інвалідністю) (за наявності 
оригіналу).

11) Копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера особі з 
інвалідністю, законному представнику недієздатної особи з інвалідністю, 
дитини з інвалідністю (за наявності оригіналу).
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12) Медична картка з висновком лікарсько-консультативної комісії за 
участю лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в 
інтернаті за формою, встановленою Міністерством охорони здоров’я 
України.

13) Висновок лікарсько-консультативної комісії про можливість 
проживання/перебування в інтернаті за формою, встановленою 
Міністерством охорони здоров’я України (у разі відсутності інвалідності).

14) Довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією 
за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за 
наявності інвалідності).

15) Довідки для направлення особи з інвалідністю до будинку- 
інтернату за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я 
України (за наявності інвалідності) (ф. 157-3/о).

16) Копія індивідуальної програми реабілітації людини з інвалідності 
за формою, затвердженою Міністерством охорони здоров’я України (за 
наявності інвалідності) (за наявності оригіналу).

17) Довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного 
грошового утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої 
органами Пенсійного фонду України та/або структурними підрозділами з 
питань соціального захисту населення районних, виконавчих органів міських 
рад (у разі їх утворення) (далі - місцеві структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення). У разі відсутності такої довідки органи 
Пенсійного фонду України та/або місцеві структурні підрозділи з питань 
соціального захисту населення запитують необхідну інформацію за місцем 
попереднього отримання зазначених виплат.

18) Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або 
визнання недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про 
влаштування до інтернату (для недієздатних осіб та осіб, цивільна 
дієздатність яких обмежена) (за наявності оригіналу).

19) Копія рішення суду або органу опіки та піклування про 
призначення опікуна або піклувальника особі щодо якої вирішується питання 
про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або піклувальника) (за 
наявності оригіналу).

20) Копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої 
вирішується питання про влаштування до інтернату (за наявності опікуна або 
піклувальника) (за наявності оригіналу).

21) Пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної 
соціальної допомоги (за наявності).

22) Копія договору про відкриття та обслуговування поточного 
рахунка (за наявності) (за наявності оригіналу).

23) Довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 
наявності).

24) Три фотокартки розміром 3 x 4  сантиметри.
24) Медичні обстеження:
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флюорографічне обстеження (опис та плівка) за наявності залишкових 
змін туберкульозу та інших інфекційних захворювань легень -  дозвіл з 
тубдиспансеру про можливість перебування в будинку-інтернату. При 
неможливості зробити флюорографічне обстеження -  аналіз харкотиння; 
аналіз крові на СНІД (з печаткою лікарні), при позитивному результаті -  
довідка зі СНІД-центру про можливість перебування в будинку- 
інтернаті;
аналіз крові на РВ (при позитивному висновку -  довідку з шкір 
вендиспансеру про можливість перебування в будинку-інтернаті; 
мазок на дифтерію та кал на бацилоносії; 
аналіз крові на гепатит.

25) Інші документи, які необхідні для надання соціальної послуги 
стаціонарного догляду при розгляді на Комісії, відповідно до чинного 
законодавства.

11.1 У разі подання документів на розгляд Комісії до документів 
зазначених у пункті 11 додається заява встановленої форми з 
підтверджуючими документами, що можуть бути підставою про звільнення 
від плати за соціальну послугу стаціонарного догляду в психоневрологічних 
інтернатах осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які страждають на 
психічні розлади.

11.2 Особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний 
представник, орган опіки та піклування, що звертається за наданням 
соціальних послуг, є відповідальними за достовірність вказаних в поданих 
документах інформації та несе персональну відповідальність відповідно до 
вимог чинного законодавства.

11.3 Документи на Комісії розглядаються при наявності вільних місць 
на поселення в психоневрологічні інтернати.

11.4 Після розгляду документів на Комісії та прийнятого рішення, 
галузевий структурний підрозділ обласної державної адміністрації готує 
проект розпорядження голови обласної державної адміністрації, на підставі 
якого видається путівка на влаштування (тимчасово/постійно) до 
психоневрологічного інтернату особі з інвалідністю, особі похилого віку.

11.53 отриманою путівкою особа з інвалідністю, особа похилого віку 
звертається до інтернатного закладу.

12. Особам з інвалідністю, особам похилого віку може бути 
відмовлено в наданні соціальної послуги стаціонарного догляду в таких 
випадках:

особи з інвалідністю та особи похилого віку, які страждають на 
психічні розлади не належать до малозабезпечених осіб і не отримують 
державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, не 
залежні від психоактивних речовин, алкоголю, не перебувають у місцях 
позбавлення волі, не мають на вихованні дітей з інвалідністю, тощо;
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-  рідні можуть здшснювати плату згідно з чинним законодавством 
України;

-  виявлено медичні протипоказання до надання послуги 
стаціонарного догляду;

-  відсутність всі необхідні документів, що визначені чинним 
законодавством для поселення в психоневрологічні інтернати;

-  надано особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних 
послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну 
виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою 
похилого віку в установленому законодавством порядку;

-  укладено особою з інвалідністю, особою похилого віку договору 
довічного утримання (догляду);

-  приховано або подано недостовірну інформацію особою з 
інвалідністю, особою похилого віку, її законним представником, органом 
опіки та піклування.

- опікун (піклувальник) є особою працездатного віку.
13. Надання соціальних послуг особам з інвалідністю, особам 

похилого віку припиняється в таких випадках:
1) поліпшення стану здоров’я, подолання складних життєвих 

обставин, в результаті чого в осіб з інвалідністю, осіб похилого віку зникає 
потреба в їх отриманні;

2) закінчення встановленого строку надання соціальних послуг;
3) направлення (переведення) до іншого надавача соціальних послуг;
4) зміна місця проживання/перебування (переїзду за межі 

адміністративно-територіальної одиниці Вінницької області, на яку 
поширюються повноваження надавача соціальних послуг);

5) невиконання без поважних причин особою з інвалідністю, особою 
похилого віку вимог, визначених договором про надання соціальних послуг;

6) відмова особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного 
представника, органу опіки та піклування від отримання соціальних послуг;

7) подання надавачу соціальних послуг особою з інвалідністю, особою 
похилого віку письмової заяви про припинення надання таких послуг - за 
наявності висновку комісії лікарів-психіатрів про те, що особа здатна 
задовольняти свої основні життєві потреби самостійно, - в разі отримання 
соціальної послуги стаціонарного догляду;

8) подання надавачу соціальних послуг законним представником 
особи з інвалідністю, особи похилого віку, визнаної в установленому законом 
порядку недієздатною, письмової заяви із зобов’язанням здійснення 
необхідного догляду;

9) рішення суду про незаконне поміщення особи до закладу 
соціального захисту осіб, які страждають на психічні розлади;

10) припинення діяльності надавача соціальних послуг;
11) смерть особи з інвалідністю, особи похилого віку.
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14. Примусове виселення особи з інвалідністю, особи похилого віку 
надавачем соціальних послуг із закладу/установи проводиться лише на 
підставі рішення суду.

15. Соціальні послуги стаціонарного догляду не надаються безоплатно 
особам з інвалідністю, особам похилого віку в таких випадках:

1) надання особі з інвалідністю, особі похилого віку соціальних 
послуг фізичною особою, якій призначено щомісячну компенсаційну 
виплату, допомогу на догляд за такою особою з інвалідністю, особою 
похилого віку в установленому законодавством порядку;

2) надання особою з інвалідністю, особою похилого віку соціальних 
послуг іншій особі та отримання нею щомісячної компенсаційної виплати, 
допомоги на догляд в установленому законодавством порядку;

3) укладення особою з інвалідністю, особою похилого віку договору 
довічного утримання (догляду);

4) опікун (піклувальники) є особою працездатного віку.
16. Якщо особою з інвалідністю, особою похилого віку, її законним 

представником, органом опіки та піклування приховано або подано 
недостовірну інформацію, що вплинуло на встановлення права на надання їй 
безоплатно соціальних послуг, внаслідок чого було надміру витрачено кошти 
обласного бюджету, або особою з інвалідністю, особою похилого віку, її 
законним представником, органом опіки і піклування не виконуються умови 
договору про надання соціальних послуг у частині їх оплати, надавач 
соціальних послуг:

1) визначає обсяг надміру витрачених коштів і встановлює строки їх 
повернення;

2) повідомляє особу з інвалідністю, особу похилого віку, її законного 
представника, орган опіки та піклування про обсяг надміру витрачених 
коштів і строки їх повернення.

16.1 Якщо особа з інвалідністю, особа похилого віку, її законний 
представник не повернули надміру витрачені кошти за надані соціальні 
послуги добровільно, такі кошти стягуються в судовому порядку.

17. Рішення про відмову в наданні соціальних послуг або припиненні 
надання соціальних послуг може бути оскаржене в судовому порядку.
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