
 
 

ГІРСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

БОРИСПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РІШЕННЯ 

 

Про надання соціальних послуг бюджетним коштом та звільнення окремих 

категорій осіб від плати за надання соціальних послуг Комунальним 

закладом «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської 

сільської ради 

 

З метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик 

потрапляння в такі обставини, організації надання їм соціальних послуг 

відповідно до потреб, керуючись статтями 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частиною 7 статті 28 Закону України «Про соціальні 

послуги», пунктом 21 постанови Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 

року № 587 «Про організацію надання соціальних послуг», Гірська сільська рада 

 

ВИРІШИЛИ: 

 

1. Створити комісію по розв'язанню питань щодо звільнення окремих 

категорій осіб від плати за соціальні послуги надані Комунальним закладом 

«Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

перебування та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради. 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань щодо звільнення 

окремих категорій осіб від плати за соціальні послуги надані Комунальним 

закладом «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або 

тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради 

(Додаток). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань освіти, культури, сім’ї, молоді, спорту, у справах релігії, соціального 

захисту населення та охорони здоров’я. 

 

від 20 грудня 2022 року 

№ 1321-41-VІІІ 

 

 

Сільський голова       Роман ДМИТРІВ  
 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення Гірської сільської ради 

від  20 грудня 2022 року № 1321-41-VІІІ 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

 

Про комісію по розв’язанню питань щодо звільнення 

окремих категорій осіб від плати за соціальні послуги надані Комунальним 

закладом «Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного 

або тимчасового перебування та надання соціальних послуг»  

Гірської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Комісія по розв’язанню питань щодо звільнення окремих категорій осіб, 

від плати за соціальні послуги надані Комунальним закладом «Ревненське 

відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування 

та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради створюється виконавчим 

комітетом Гірської сільської ради для розв’язання питань щодо звільнення 

окремих категорій осіб від плати за соціальні послуги. 

1.2. Комісія утворена з метою посилення соціального захисту громадян, які 

потребують соціальної послуги догляду вдома, стаціонарного догляду та не 

здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, 

хворобою.  

1.3.  Положення про комісію (далі - Положення) затверджуються рішенням 

сесії Гірської сільської ради.  

          1.4. У своїй діяльності Комісія керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, Статутом 

про Комунальний заклад «Ревненське відділення стаціонарного догляду для 

постійного або тимчасового перебування та надання соціальних послуг» Гірської 

сільської ради, іншими нормативно - правовими документами, а також цим 

Положенням.  

           1.5. Комісія створюється з представників окремих структурних підрозділів 

Гірської сільської ради, виконавчого комітету, депутатів сільської ради. Під час 

виконання покладених на неї завдань, при необхідності, Комісія взаємодіє з 

іншими установами та організаціями, представники яких можуть брати участь в 

засіданнях Комісії за згодою. 

 

2. Завдання Комісії 

2.1. З метою прийняття соціально вивіреного рішення, виходячи з 

конкретних обставин, що склалися, Комісія детально вивчає питання щодо 

звільнення від плати за надання соціальних послуг громадянам, які не здатні до 

самообслуговування у зв’язку з похилим віком, інвалідністю, хворобою, 

середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два і більше прожиткових 

мінімуми для відповідної категорії громадян, враховуючи рідних, які повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу, однак з певних причин не надають такої 

допомоги (малозабезпечені й отримують державну соціальну допомогу, в 

установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних речовин, 



алкоголю, проживають за межами населеного пункту, перебувають за кордоном 

чи в місцях позбавлення волі, місце перебування родичів не встановлено тощо). 

2.2. Для розв’язання питання щодо звільнення від плати за надання 

соціальних послуг Комунальним закладом «Ревненське відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання 

соціальних послуг», заявник подає на ім'я голови Комісії письмову заяву 

довільної форми, до якої додаються документи, що підтверджують причину 

необхідності звільненням, а саме: 

- акт обстеження матеріально - побутових умов проживання; 

- довідка про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому приміщенні / 

будинку осіб; 

- доходи отримувача соціальних послуг та членів сім'ї; 

- копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує 

особу, яка потребує надання соціальних послуг; 

- копія документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних 

осіб-платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової 

картки платника податків, або копія паспорта громадянина України (для 

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття 

реєстраційного номера облікової картки платника податків); 

- копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за 

формою затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю); 

- медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в 

сторонній допомозі (у разі потреби); 

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

наявності); 

- карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг або 

акт оцінки потреб особи у соціальних послугах, складений фахівцем із соціальної 

роботи (у разі потреби); 

- інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про 

наявність (відсутність) обтяжень речових прав на нерухоме майно, а також 

наявність (відсутність) укладеного договору довічного утримання (догляду); 

- інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в 

громадянина / його сім’ї (довідка від лікаря про стан здоров’я особи та / або 

членів сім’ї, довідка від лікаря, про наявність психічних та поведінкових розладів 

членів сім’ї, у тому числі пов’язані з вживанням психоактивних речовин, 

документи, які підтверджують втрату соціальних зв’язків, у тому числі під час 

перебування одного з членів сім’ї у місцях позбавлення волі тощо) 

 

 

3. Повноваження Комісії 

3.1. Комісія вивчає обставини, які стали причиною звернення громадян, 

щодо звільнення від плати за надання соціальних послуг. 

3.2. Комісія при розгляді заяви повинна враховувати всі обставини, що 

склалися в сім'ї: матеріальні умови, склад і вік членів сім’ї, доходи, розмір 

платежів за комунальні послуги, стан здоров’я та інші умови проживання, що 

впливають на соціальну незахищеність громадянина. 

3.3. Комісія має право одержувати в установленому порядку необхідну для 

її діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 



самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій 

всіх форм власності. 

 

4. Організація роботи Комісії 

4.1. Голова Комісії організовує роботу Комісії відповідно до 

законодавства. У разі відсутності голови Комісії (відпустка, відрядження, 

тимчасова втрата працездатності тощо) його обов’язки виконує заступник 

голови Комісії. 

4.1. На засіданні Комісії по кожному зверненню доповідає секретар 

Комісії, на якого покладається обов’язок підготовки матеріалів до розгляду 

Комісією, а саме:  

- приймає заяви та необхідні документи від громадян; 

- реєструє та готує їх до розгляду на засіданні Комісії; 

- забезпечує дотримання строків і порядку розгляду Комісією заяв та 

необхідних документів; 

- повідомляє членів Комісії про місце і час проведення засідань; 

- веде протоколи засідань Комісії;  

- при відмові у звільненні від плати за соціальне обслуговування заявнику 

в семиденний термін надає письмову відповідь із зазначенням причини відмови; 

- забезпечує накопичення та збереження відповідних матеріалів. 

4.3. Засідання Комісії проводиться в місячний термін від дати надходження 

заяви. Засідання Комісії проводиться відкрито та вважається правочинним, якщо 

на ньому присутні не менше половини загального складу Комісії. 

4.4. Комісія приймає рішення щодо звільнення (відмову) непрацездатних 

громадян від плати за надання соціальних послуг. 

4.5. Рішення Комісії вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала 

більшість присутніх на засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів, 

вирішальним є голос голови Комісії. 

4.6. Рішення Комісії оформляється протоколом засідання, який 

підписується усіма присутніми членами Комісії. 

4.7. Протокол засідання Комісії зберігається у Комунальному закладі 

«Ревненське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

перебування та надання соціальних послуг» Гірської сільської ради. 

4.8. У разі прийняття рішення про відмову щодо звільнення від плати за 

соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) заявнику надається 

обґрунтована письмова відповідь про прийняте рішення. 

4.9. Витяг з протоколу засідання комісії передається до Відділу соціального 

захисту населення виконавчого комітету Гірської сільської ради. 

4.10. Рішення Комісії є підставою для видання рішення про надання / відмову в 

наданні безоплатно соціальних послуг Відділом соціального захисту населення 

виконавчого комітету Гірської сільської ради Бориспільського району Київської 

області надавачу соціальної послуги Комунальному закладу «Ревненське відділення 

стаціонарного догляду для постійного або тимчасового перебування та надання 

соціальних послуг». 

 

Секретар ради                                                                   Людмила ШЕРШЕНЬ 


