ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА
соціальної послуги соціальної адаптації
Комунальне некомерційне підприємство
«Центр надання соціальних послуг та медичної реабілітації»
Мелітопольської міської ради Запорізької області
Адреса: м. Мелітополь,
вул. Вакуленчука, буд.30
телефон (0619) 49-00-22,
електронна пошта:
csochelp@mlt.gov.ua

Зміст
соціальної
послуги

Фрма надання
соціальної
послуги

Графік роботи:
Понеділок – Четвер 08:00 – 17:00
П'ятниця – 08:00 – 15:45
Обідня перерва 12:00 – 12:45







Організації дозвілля.
Надання психологічної допомоги.
Представництво інтересів.
Участь в Університеті третього віку.
Здійснення
заходів
щодо
відновлення
соціальних функцій.
 Допомогу в організації денної зайнятості тощо
Денна

 Короткостроково.
 Періодично.
Термін надання  Довгостроково.
послуги
Відповідно до встановленої індивідуальної
потреби особи у соціальній адаптації
Соціальні групи  Особи похилого віку.
 Особи з інвалідністю від 18 років.
 Безоплатно (в межах державного стандарту):
 особам, які постраждали від домашнього
насильства або насильства за ознакою
статі, дітям з інвалідністю,
Умови надання
 особам з інвалідністю I групи,
соціальної
 особам з їх числа дітей - сиріт віком до 23
послуги
років.
 сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним
сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу,
сім’ям патронатних вихователів,

 З частковою оплатою (диференційованої)
(якщо середньомісячний сукупний дохід сім'ї
за попередні 6 місяців становить від 2 до 4
прожиткових
мінімумів
для
відповідної
категорії осіб).
 Платно (якщо середньомісячний сукупний
дохід сім'ї за попередні 6 місяців вище 4
прожиткових
мінімумів
для
відповідної
категорії осіб, або отримання послуг понад
обсяги державного стандарту).
1. Письмова заява.
2. Копія паспорту громадянина України або
інший документ, що посвідчує особу, яка
потребує надання соціальних послуг;
3. Копія реєстраційного номеру облікової
картки платника податків;
4. Довідка про взяття на облік внутрішньо
переміщеної особи (за наявності) - надає

управління соціального захисту населення
(вул. Чернишевського,26) .

Документи,
необхідні для
отримання
послуги

5. Довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у
житловому приміщенні/будинку осіб - надає
уповноважена квартального комітету або
керуюча компанія з обслуговування будинків
та прибудинкової території.

6. Довідки про доходи всіх членів сім’ї
зареєстрованих за адресою проживання
особи, яка звертається за наданням послуг за
попередні 6 місяців, що передують місяцю
звернення за наданням соціальних послуг -

надає Мелітопольська державна податкова
інспекція (вул.Героїв України, 31).

7. Копія довідки до акту огляду медикосоціальною експертною комісією за формою,
затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю).
8. Медичний
висновок
про
здатність
до
самообслуговування та потребу у сторонній
допомозі (за встановленою формою) оформлює сімейний лікар.
9. Акт оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних
послугах - складає працівник Підприємства.
 Відсутність потреби у соціальній послузі за
результатами оцінювання потреб особи;

Підстави для
відмови у
наданні
соціальної
послуги

Підстави для
припинення
надання
соціальної
послуги

Правові
підстави для
надання
соціальної
послуги

 Якщо за наявних ресурсів Підприємство не
здатне задовольнити індивідуальні потреби
отримувача соціальної послуги
 Потенційному
отримувачу
може
бути
відмовлено у наданні соціальної послуги в разі
наявності у нього відповідно до медичного
висновку про стан здоров’я особи, яка
потребує надання соціальних послуг медичних
протипоказань, перелік яких затверджується
МОЗ.
Рішення про надання соціальної послуги
приймається
після
усунення
таких
протипоказань
 Відмова отримувача соціальної послуги та/або
його законного представника від отримання
соціальної послуги.
 Зміна
місця
проживання
отримувача
соціальної послуги
 Надана
соціальна
послуга
досягла
поставленої мети;
 Закінчення строку дії договору про надання
соціальної послуги та/або порушення умов
такого договору.
 Грубе, принизливе ставлення отримувача
соціальної
послуги
до
працівників
Підприємства або інших отримувачів послуги.
 Порушення громадського порядку (сварки,
бійки тощо).
 Наявність медичних протипоказань для
надання соціальної послуги.
 Смерть отримувача соціальної послуги.
 Закон України «Про соціальні послуги»;
 Постанова Кабінету Міністрів України від
01.06.2020 №587 «Про організацію надання
соціальних послуг»;
 Наказ Міністерства соціальної політики
України
від
18.05.2015
№514
«Про
затвердження
Державного
стандарту
соціальної адаптації»

