
 
 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКА МІСЬКА РАДА ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

 

РІШЕННЯ 
 

 

__25 серпня 2022_року             м. Старокостянтинів                         № __288___________ 

 

 

Про утворення комісії для 

комплексного визначення 

ступеня індивідуальних потреб 

особи, яка потребує надання 

соціальних послуг  

 

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанов 

Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги з догляду на непрофесійній основі», від 06 жовтня 2021 року № 1040 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності на професійній основі», керуючись пунктом б статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

Утворити комісію для проведення комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, у складі 

згідно з додатком 1 та затвердити Положення про неї (додається). 

 

 

 

Міський голова                            підпис                               Микола МЕЛЬНИЧУК



Додаток 1 

до рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25 серпня 2022 року № 288 

 

 

 

Склад комісії 

для комплексного визначення індивідуальних потреб особи, 

яка потребує надання соціальних послуг 

 

 

КОТ 

Наталія Євгеніївна 

- начальник управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради, голова комісії; 

 

ЧЕПУРНА 

Тетяна Петрівна 

- заступник начальника управління 

соціального захисту населення 

виконавчого комітету міської ради, 

заступник голови комісії; 

 

КОТЕЛЬНІК 

Наталія Миколаївна 

- головний спеціаліст відділу грошових 

виплат та компенсацій управління 

соціального захисту населення виконавчого 

комітету міської ради, секретар комісії; 

 

БАЙДЮК 

Інна Володимирівна 

- завідувач відділення соціальної 

допомоги вдома територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) виконавчого комітету 

міської ради; 

 

ВОЗНА 

Оксана Михайлівна 

- медичний директор комунального 

некомерційного підприємства 

«Старокостянтинівський центр первинної 

медико-санітарної допомоги» (за згодою); 

 

ПАХОМОВ 

Дмитро Вікторович 

- провідний фахівець із соціальної роботи 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету міської ради; 

 

ПОЛЯКОВА 

Тетяна Євгеніївна 

- головний спеціаліст управління охорони 

здоров’я та медичного забезпечення 

виконавчого комітету міської ради; 
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Продовження додатка 1 

 

ЧОРНА 

Оксана Володимирівна 

- начальник відділу грошових виплат та 

компенсацій управління соціального 

захисту населення виконавчого комітету 

міської ради. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради               підпис              Наталія ШАБЕЛЬНИК 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого 

комітету міської ради 

25 серпня 2022 року № 288 

 

 

Положення 

про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб 

особи, яка потребує надання соціальних послуг 

 

І. Загальні положення 

 

1. Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (далі – 

комісія) розроблено відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», 

постанов Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі 

питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі», від 06 жовтня 2021 року 

№ 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької 

діяльності на професійній основі». 

 

2. Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та 

процедурні засади діяльності комісії з комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та 

підготовки відповідного висновку. 

 

ІІ. Основні завдання та принципи діяльності комісії 

 

1. Визначення потреби здійснюється за показниками, за якими 

здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг, встановленими Порядком подання та 

оформлення документів, призначення і виплати компенсації фізичним особам, 

які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, 

затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року 

№ 859, та Порядком подання та оформлення документів, призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності на професійній основі, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України від 06 жовтня 2021 року № 1040. 

 

2. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг, здійснюється відповідною комісією             

до складу якої входять працівники управління  соціального   захисту  населення 
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виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, управління охорони 

здоров’я та медичного забезпечення виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, завідувач відділення соціальної допомоги 

вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради, провідний 

фахівець із соціальної роботи територіального  центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних послуг) виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради, лікар загальної  практики – сімейної 

медицини із залученням особи, яка потребує надання соціальних послуг, та або 

її законного представника. 

Очолює комісію начальник управління соціального захисту населення 

виконавчого комітету Старокостянтинівської міської ради. 

 

3. Протягом двох робочих днів після надходження до управління 

соціального захисту населення виконавчого комітету Старокостянтинівської 

міської ради або адміністраторів віддалених робочих місць центру надання 

адміністративних послуг виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 

ради заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній/професійній основі та про згоду отримувати соціальні послуги 

голова комісії направляє членів комісії за адресою, де проживає особа, яка 

потребує надання соціальних послуг, для здійснення комплексного визначення 

ступеня індивідуальних потреб. 

 

4. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних 

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, комісією готується 

висновок за формою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України 

від 23 вересня 2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі» та  постановою  Кабінету  Міністрів  України від                      

06 жовтня 2021 року № 1040 «Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду без здійснення 

підприємницької діяльності на професійній основі». 

Секретар комісії готує проєкт висновку, який виноситься для обговорення і 

погодження на засідання комісії. 

 

5. Висновок, підписаний членами комісії, долучається до особової справи. 

 

6. Особа потребує надання соціальних послуг, якщо за результатами 

комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує 

надання соціальних послуг, їй встановлено ІV чи V групу рухової активності. 

 

7. Спеціалістами управління соціального захисту населення виконавчого 

комітету Старокостянтинівської міської ради після отримання висновку
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готується відповідь заявнику про призначення компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійні/професійній основі, або 

відмова в призначенні. 

 

ІІІ. Організація роботи комісії 

 

1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які скликаються 

головою комісії за необхідністю, та правоможні, якщо в них беруть участь не 

менше 50% від загального складу її членів. 

 

2. Рішення комісії приймається більшістю голосів від числа членів, які 

присутні на засіданні, шляхом відкритого голосування. За умови рівного 

розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету 

Старокостянтинівської міської ради           підпис                  Наталія ШАБЕЛЬНИК



 


