МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
НАКАЗ
03.09.2012 № 537
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за № 1614/21926
Про затвердження Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які
перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати
Відповідно до частини третьої статті 7 Закону України „Про соціальні послуги”
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Перелік соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у
складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, що додається.
2. Департаменту соціальних послуг (Тарабукіна І.І.) забезпечити подання в установленому
порядку цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної
політики України Л. Дроздову.
Віце-прем’єр-міністр
Міністр

України

С. Тігіпко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
03.09.2012 № 537
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 вересня 2012 р.
за № 1614/21926
ПЕРЕЛІК
соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих
обставинах і не можуть самостійно їх подолати
1. Догляд:
1.1 догляд вдома - допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни,
рухового режиму, годування), у пересуванні в побутових умовах, у веденні домашнього
господарства (закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі,
прання, прибирання житла, оплата комунальних платежів, дрібний ремонт одягу, взуття
тощо), в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами (виклик лікаря,
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комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання навичкам самообслуговування;
допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам
користування ними; психологічна підтримка; надання інформації з питань соціального
захисту населення; допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в
оформленні документів;
1.2 догляд стаціонарний - створення умов для проживання (надання ліжко-місця з
комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах); забезпечення харчуванням,
твердим, м’яким інвентарем; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої
гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я,
організація надання реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні
технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання
навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у тому числі денної
зайнятості, дозвілля;
1.3 денний догляд - забезпечення умов для денного перебування; забезпечення
харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, рухового
режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я, надання
реабілітаційних послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування;
психологічна підтримка; організація денної зайнятості, дозвілля.
2. Підтримане проживання - надання місця для проживання; навчання, розвиток та
підтримка навичок самостійного проживання; допомога в організації розпорядку дня;
організація медичного патронажу; допомога у веденні домашнього господарства
(закупівля продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, прання,
прибирання); представництво інтересів; допомога в організації взаємодії з іншими
фахівцями та службами; надання інформації з питань соціального захисту населення;
допомога в отриманні безоплатної правової допомоги.
3. Паліативний/хоспісний догляд - допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої
гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); спостереження за станом здоров'я;
сприяння наданню медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами
реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду;
представництво інтересів; психологічна підтримка особи та членів сім’ї; надання
інформації з питань соціального захисту населення; допомога в отриманні безоплатної
правової допомоги; організація та підтримка груп самодопомоги.
4. Послуга з влаштування до сімейних форм виховання - підбір та навчання прийомних
батьків, батьків-вихователів, опікунів/піклувальників; підготовка дитини до влаштування;
консультування сімей; соціальна підтримка сімей; захист майнових, житлових та інших
прав дитини; сприяння навчанню та розвитку дитини; робота, спрямована на повернення
дитини до біологічної родини; допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно
корисних зв’язків; врегулювання, призупинення конфліктів у сім'ї; корекція
психологічного стану та поведінки в повсякденному житті.
5. Послуга соціальної адаптації - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні
основних проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої
ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання
інформації з питань соціального захисту населення; навчання, формування та розвиток
соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція
психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання психологічної
підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у
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зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; організація клубів за
інтересами, клубів активного довголіття, університетів третього віку; допомога в
організації денної зайнятості та дозвілля; сприяння організації та діяльності груп
самодопомоги.
6. Послуга соціальної інтеграції та реінтеграції - розвиток, формування та підтримка
соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем,
шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; залучення
отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; надання інформації з питань
соціального захисту населення; представництво інтересів; допомога в отриманні
безоплатної правової допомоги; допомога в оформленні документів; допомога в отриманні
реєстрації
місця
проживання/перебування;
сприяння
в
отриманні
житла,
працевлаштуванні тощо; корекція психологічного стану та поведінки в повсякденному
житті; надання психологічної підтримки; допомога у зміцненні/відновленні родинних та
суспільно корисних зв’язків; сприяння організації та діяльності груп самодопомоги;
послуги перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні зв’язків із
національно-культурними організаціями співвітчизників.
7. Послуга абілітації - сприяння наданню медичної допомоги; психологічна підтримка;
консультування; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання
навичкам користування ними; представництво інтересів; допомога у самообслуговуванні,
здійсненні санітарно-гігієнічних заходів.
8. Послуга соціальної реабілітації - навчання, формування, розвиток та підтримка
соціально-побутових навичок (самообслуговування, комунікації, позитивної поведінки,
приготування їжі, користування грошима, орієнтування тощо); допомога у забезпеченні
технічними засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна
підтримка; організація дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності,
працетерапії; арт-терапія; надання інформації з питань соціального захисту населення;
8.1 послуга соціально-психологічної реабілітації - надання ліжко-місця з комунальнопобутовими послугами; забезпечення твердим, м’яким інвентарем, одягом, взуттям,
харчуванням; створення умов для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання
особистої гігієни; організація збереження особистих речей; проведення психологічного
консультування та психолого-педагогічної корекції з урахуванням індивідуальних потреб
кожної дитини; створення умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх
підготовки; здійснення трудової адаптації дітей з урахуванням їх інтересів та
можливостей; надання безоплатної правової допомоги; представництво інтересів;
розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої
ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; організація отримання
медичних послуг, медичного обстеження; робота, спрямована на повернення дитини до
біологічної родини.
9. Надання притулку - надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами;
забезпечення твердим, м’яким інвентарем, одягом, взуттям, харчуванням; створення умов
для здійснення санітарно-гігієнічних заходів, дотримання особистої гігієни; сприяння у
створенні умов для здобуття дітьми освіти з урахуванням рівня їх підготовки; організація
збереження особистих речей; надання інформації з питань соціального захисту населення;
допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; представництво інтересів;
розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; допомога в аналізі життєвої
ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення; залучення отримувача до
вирішення власної складної життєвої обставини; організація отримання медичних послуг,
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медичного обстеження; психологічне консультування; допомога в організації взаємодії з
іншими фахівцями, службами.
10. Кризове та екстрене втручання - психологічна допомога (консультування, підтримка,
діагностика, консультування, корекція, психотерапія, реабілітація); надання інформації з
питань соціального захисту населення; допомога в організації взаємодії з іншими
фахівцями та службами; представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; допомога
в отриманні безоплатної правової допомоги; організація надання невідкладної медичної
допомоги; організація надання притулку.
11. Консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем,
шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; психологічне
консультування; сприяння в отриманні правової допомоги.
12. Соціальний супровід/патронаж - обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів
вирішення основних проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу;
залучення отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального
супроводу; оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу;
регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу виконання
поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими
суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні значення дій та/або розвиток
вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; психологічне консультування;
психологічна підтримка;
12.1 соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці - регулярні зустрічі
з отримувачем послуги; відвідування на робочому місці; сприяння в адаптації особи до
виконання робочих функцій, пристосуванні робочого місця для осіб з інвалідністю;
сприяння у отриманні інших послуг, організації взаємодії з іншими суб’єктами
соціального супроводу; навчання та розвиток трудових і соціальних навичок;
психологічне консультування; психологічна підтримка.
13. Представництво інтересів - ведення переговорів від імені отримувача соціальних
послуг; допомога в оформленні або відновленні документів; сприяння в реєстрації місця
проживання або перебування; допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні
родинних та соціальних зв’язків; сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за
місцем проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами,
організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо.
14. Посередництво (медіація) - допомога у врегулюванні конфліктів; ведення переговорів;
опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту.
15. Соціальна профілактика - організація навчання та просвіти; довідкові послуги;
розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів щодо надання
соціальних послуг.

Директор
Департаменту соціальних послуг

І. Тарабукіна
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