
ПРОЕКТ                                                                                    

від 10.06.2022          м. Бурштин          № 108 

 

 

Про затвердження Положення про комісію  

для комплексного визначення ступеня  

індивідуальних потреб особи, яка потребує 

надання соціальних послуг та затвердження  

складу комісії для комплексного визначення  

ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг 

 

       З метою створення умов для забезпечення життєдіяльності громадян, які потребують 

надання соціальних послуг і які не здатні до самообслуговування і  потребують 

сторонньої допомоги в  домашніх умовах, керуючись Законом України „Про органи 

місцевого самоврядування в Україні”, Законом  України «Про соціальні послуги», 

постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання 

призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі» /зі змінами/: 

 

         1. Затвердити  Положення про комісію для комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка потребує  надання соціальних послуг /додається/. 

 

          2. Затвердити склад комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних 

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг /додається/. 

 

          3. Комісії забезпечити належне комплексне визначення ступеня індивідуальних 

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та підготовки відповідного 

висновку.  

 

          4. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього рішення 

покласти на заступника начальника відділу соціального захисту населення Ганну 

Матіїшин. 

 

          5. Контроль за виконанням даного розпорядження   покласти на начальника відділу 

соціального захисту населення Світлану Коцур. 

 

 

 

 

Міський голова                                                                               Василь АНДРІЄШИН 

                     

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                рішення виконкому                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                   від __________ №____ 

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», постанови Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній 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 надання та оформлення документів, призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 

вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі». 

2.  Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання 

соціальних послуг, здійснюється  заступником начальника відділу соціального захисту 

населення, головним спеціалістом сектору обробки документів та  призначення 

соціальних допомог і субсидій, заступником головного лікаря з експертизи тимчасової 

непрацездатності закладу охорони  здоров'я – заступником  головного лікаря КНП   

«Бурштинський міський центр первинної медико-санітарної допомоги» Бурштинської 

міської ради, заступником  головного лікаря з експертизи  тимчасової непрацездатності 

закладу охорони здоров'я - завідувачем поліклініки КНП  “Бурштинська центральна 

міська лікарня”,  завідувачем сектору організаційної  роботи та соціального 

обслуговування одиноких  громадян похилого віку, фахівцем  із соціальної роботи відділу 

у справах сім'ї, молоді та спорту із залученням особи, яка потребує надання соціальних 

послуг, та або її законного представника. Очолює комісію начальник відділу начальник 

відділу соціального захисту населення Бурштинської міської ради. До роботи комісії 

можуть залучатися лікарі сімейної медицини. 

3. Протягом двох робочих днів після надходження до відділу соціального захисту 

населення або відділу ЦНАП заяв про згоду надавати соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній 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 р. № 859 

«Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі». Головний спеціаліст сектору 



обробки документів та  призначення соціальних допомог і субсидій готує проект 

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.  Головним спеціалістом сектору обробки документів та  призначення соціальних 

допомог і субсидій відділу соціального захисту населення після отримання висновку 

готується відповідь заявнику про призначення компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійні основі або відмова в призначенні. 

 

 

                               ІІІ. Організація роботи комісії. 

 

1. Організаційною формою діяльності комісії є засідання, які скликаються головою комісії 

за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не менше 50% від загального 

складу її членів. 

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. 

 

 

Начальник відділу соціального 

захисту населення          Світлана КОЦУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                             рішення виконкому 

                                                                                         від ______ №____ 

 

                   Склад комісії для комплексного визначення 

             ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує 

                             надання соціальних послуг 
 

Голова комісії: 

Коцур Світлана Богданівна - начальник органу соцзахисту – начальник     

                                                   відділу соціального захисту населення   

                                                   Бурштинської міської ради 

 

Заступник голови комісії: 

Матіїшин Ганна Володимирівна - заступник начальника  відділу  

                                                          соціального захисту населення   

                                                          Бурштинської міської ради 

Секретар комісії: 

Чабан Людмила Богданівна - працівник органу соцзахисту – головний   

                                                   спеціаліст сектору обробки документів та  

                                                   призначення соціальних допомог і субсидій 

 

Члени комісії: 

 

Содома Христина Олегівна - завідувач сектору організаційної      

                                                  роботи та соціального обслуговування одиноких  

                                                  громадян похилого віку 

 

Познякова Тетяна Олександрівна - фахівець із соціальної роботи відділу у справах  

                                                  сім'ї, молоді та спорту 

 

Шабала Тетяна Олегівна - заступник головного лікаря з експертизи               

                                              тимчасової непрацездатності закладу охорони     

                                              здоров'я - заступник головного лікаря КНП    

                                              «Бурштинський міський центр первинної медико-  

                                              санітарної допомоги» Бурштинської міської ради 

Савчак Зіновій Іванович -  заступник головного лікаря з експертизи               

                                              тимчасової непрацездатності закладу охорони    

                                              здоров'я - завідувач поліклініки КНП    

                                              “Бурштинська центральна міська лікарня”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                        ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
                               до проекту рішення виконавчого комітету 

 

Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення ступеня  

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та 

затвердження складу комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних 

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг 

 

1. Суб’єктом подання (автором) та розробником проекту рішення виконавчого 

комітету «Про затвердження Положення про комісію для комплексного визначення 

ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг та 

затвердження складу комісії для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб 

особи, яка потребує надання соціальних послуг» є відділ 

соціального захисту населення міської ради.  

 

2. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання. 

        Проект рішення розроблено відповідно до Закону України „Про органи місцевого 

самоврядування в Україні”, Закону  України «Про соціальні послуги», постанови 

Кабінету Міністрів України від 23.09.2020р. №859 «Деякі питання призначення і 

виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі» /зі змінами/: 
 

3. Обгрунтування необхідності та мета прийняття рішення. 

          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», постанови Кабінету Міністрів 

України від 23 вересня 2020 р. № 859 «Деякі питання призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі»/зі 

змінами/. 

          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. 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. 

 

4.      Фінансово-економічне обґрунтування. 

         Призначення і виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги 

з догляду на непрофесійній основі згідно Постанови КМУ від 23.09.2020 року №859 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету відповідно до «Програми соціального 

захисту населення на 2022-2026 роки Бурштинської міської територіальної громади»  № 

05/22-21 від 25.11.2021 року.  

 

5. Доповідач: начальник відділу соціального захисту населення міської ради 

Світлана Коцур. 

 

Начальник відділу соціального  

захисту населення міської ради                                                    Світлана Коцур 

 

 


