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Відповідно до Закону України «Про соціальні послу
ги» особам похилого віку держава гарантує право 
на отримання соціальних послуг.

Для здійснення соціального обслуговування та на
дання соціальних послуг громадянам, які перебу

вають у складних життєвих обставинах і потребують стороннь
ої допомоги, утворюються територіальні центри соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг). Територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
(далі — територіальний центр) є бюджетною установою, що діє 
у кожному районі, місті, районі міста.

Діяльність територіального центру здійснюється згідно з За
коном України «Про соціальні послуги», Постановою Кабінету 
Міністрів України від 29.12.2009 р. № 1417.

Основними завданнями територіального центру є:

виявлення громадян, потребуючих соціального обслу
говування (надання соціальних послуг), формування 
електронної бази даних таких громадян, визначення 
(оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному об
слуговуванні (наданні соціальних послуг);

забезпечення якісного соціального обслуговування (на
дання соціальних послуг);

установлення зв’язків з підприємствами, установами 
та організаціями всіх форм власності, фізичними осо
бами, родичами громадян, яких обслуговують тери
торіальні центри, з метою сприяння в здійсненні со
ціального обслуговування (наданні соціальних послуг).
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На соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 
в територіальному центрі мають право:

громадяни похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб 
працездатного віку на період до встановлення їм гру
пи інвалідності, але не більш як 4 місяці), які не здатні 
до самообслуговування і потребують постійної сторон
ньої допомоги, визнані такими в порядку, затверджено
му МОЗ;

громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуа
ції у зв’язку з безробіттям (і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають роботу), стихій
ним лихом, катастрофою, і мають на своєму утриманні 
неповнолітніх дітей, дітейінвалідів, осіб похилого віку, 
інвалідів, якщо середньомісячний сукупний дохід їх сі
мей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Безоплатним соціальним обслуговування (наданням со-
ціальних послуг) в обсягах, визначених державними стан-
дартами, територіальний центр забезпечує:

громадян похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб 
працездатного віку на період до встановлення їм групи 
інвалідності, але не більш як 4 місяці), які не здатні до 
самообслуговування і не мають рідних, які повинні за
безпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами 
похилого віку чи визнані інвалідами в установленому 
порядку;

громадян, які перебувають у складній життєвій ситуа
ції у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним 

•

•

•

•



�

 

лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні не
повнолітніх дітей, дітейінвалідів, осіб похилого віку, ін
валідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 
нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Платні соціальні послуги територіальний центр може на-
давати:

громадянам похилого віку, інвалідам, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і мають рідних, які по
винні забезпечити їм догляд і допомогу;

громадянам, які перебувають у складній життєвій ситу
ації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихій
ним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 
неповнолітніх дітей, дітейінвалідів, осіб похилого віку, 
інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх 
сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.

Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються тери
торіальним центром і затверджуються його директором.

У виняткових випадках громадяни, що мають рідних, які 
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть звіль-
нятися від плати за соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) в структурних підрозділах територіаль-
ного центру:

У місті Чугуєві соціальна допомога громадянам похилого віку, 
які частково або повністю втратили здатність до самообслуго
вування (безпосередньо за місцем проживання вдома), за їх ба
жанням, надається у Територіальному центрі соціального обслу
говування (надання соціальних послуг) Чугуївської міської ради.

•
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В територіальному центрі функціонує 7 відділень, в яких грома
дяни мають змогу отримати соціальні, побутові, інформаційні, 
економічні, юридичні, соціальномедичні, психологічні, соціаль
нопедагогичні та інші послуги:

відділення соціальної допомоги вдома;

спеціалізоване відділення соціальної допомоги вдома 
непрацездатним громадянам з психічними розладами 
(далі — спеціалізоване відділення);

відділення організації надання адресної натуральної 
та грошової допомоги;

відділення соціальнопобутової адаптації;

відділення соціальномедичних послуг;

відділення обліку бездомних осіб;

відділення надання соціальної послуги «Соціальне таксі».

Для оформлення у відділення територіального центру необхід
но звернутись до Управління соціального захисту населення 
Виконавчого комітету Чугуївської міської ради, яке знаходиться 
за адресою: м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 20 з письмовою заявою 
(встановленого зразку) та паспортом.

Відділення соціальної допомоги Вдома та 
спеціалізоВане Відділення

Відділення соціальної допомоги вдома та спеціалізоване відділен-
ня створені для обслуговування таких одиноких громадян, які 
не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допо
моги в домашніх умовах.
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Відділення соціальної допомоги вдома надає такі соціальнопо
бутові послуги:

1) приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, го
дування, доставка гарячих обідів, у тому числі з їдалень, 
кафе, інших закладів ресторанного господарства;

2) придбання та доставка товарів з магазину або базару, до
ставка книг, газет, журналів, медикаментів за кошти гро
мадян, які обслуговуються;

3) виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періо
дичних медичних оглядів та госпіталізації, відвідування 
хворих у закладах охорони здоров’я, організація кон
сультацій лікарів та інших спеціалістів;

4) допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, до
триманні особистої гігієни, виконанні різних видів дріб
них ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу та взут
тя, забезпеченні паливом;

5) оформлення документів на отримання субсидій на опла
ту житловокомунальних послуг та інших видів соціаль
ної допомоги, внесення платежів;

6 читання преси;

7) допомога в обробітку присадибних ділянок (площа об
робітку присадибних ділянок визначається разом з міс
цевим органом виконавчої влади або органом місцевого 
самоврядування, але не більш як 0,02 гектара);

8) оформлення документів на санаторнокурортне лікуван
ня, влаштування до будинкуінтернату чи стаціонарного 
відділення територіального центру, геріатричного бу
динкуінтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, 
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психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, 
інших соціальних закладів;

9) сприяння у забезпеченні необхідними технічними та ін
шими засобами реабілітації;

10) оформлення замовлень та організація контролю за своє
часним і якісним наданням послуг підприємствами торгів
лі, ресторанного господарства, побуту, зв’язку, службами 
житловокомунального господарства, закладами культу
ри, сільськогосподарськими підприємствами тощо;

11) створення умов для посильної праці, організації трудо
вої терапії вдома;

12) вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, 
питань у державних органах, на підприємствах, в устано
вах і організаціях;

13) інші соціальні послуги.

Відділення соціально-медичних послуг

Відділення соціальномедичних послуг територіального цент
ру надає соціальні послуги особам з частковим порушенням 
рухової активності.

Відділення соціально-медичних послуг надає:

а) соціально-медичні послуги — організація консульта
цій щодо запобігання виникненню та розвитку можливих 
органічних розладів особи, підтримка її здоров’я, здійс
нення профілактичних, лікувальнооздоровчих заходів 
(консультація лікаря з питань здоров’я, надання простих 
медичних послуг, вимірювання артеріального тиску, кис
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невотерапія, фізіотерапевтичні процедури: магнітотера
пія, електрофорез, ультразвукова терапія, ампліпульсте
рапія, дарсонвальтерапія, світлолікування, аромотерапія, 
інгаляції);

б) психологічні послуги — організація консультацій з пи
тань психічного здоров’я та поліпшення відносин з ото
чуючим соціальним середовищем, психологічна корек
ція, методичні поради;

в) інформаційні послуги — надання інформації, необхід
ної для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася, 
робота в межах клубу «Здоров’я»: розповсюдження сані
тарноосвітніх знань, навчання практичним навичкам за 
доглядом стану здоров’я.

Відділення соціально-побутоВої адаптації

Відділення соціальнопобутової адаптації територіального цент
ру надає соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам 
(які досягли 18річного віку), що частково втратили здатність до 
самообслуговування.

Відділення соціальнопобутової адаптації обслуговує громадян 
незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушен
ня рухової активності та не мають медичних протипоказань для 
перебування в колективі.

Відділення соціально-побутової адаптації надає:

а) соціальнооздоровчі послуги — консультації щодо за
побігання виникненню та розвитку можливих органічних 
розладів, збереження, підтримка здоров’я, здійснення 
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профілактичних, лікувальнооздоровчих заходів (масаж, 
масажне ліжко, іплікатор Ляпко, лікувальна фізкультура, 
аероінотерапія, аромотерапія); інші соціальні послуги;

б) послуги культорганізатора, а саме дозвілля та відпочи
нок (проведення лекцій, бесід, зустрічей, створення са
модіяльних художніх колективів, гуртків тощо);

в) інформаційні послуги — надання інформації, необхідної 
для ліквідації складної життєвої ситуації, що склалася.

При відділенні соціальнопобутової адаптації щорічно проходять 
навчання в Університеті третього віку, відбувається спілкування 
однодумців та перегляд улюблених ретрофільмів, надаються 
консультації з різноманітних соціальнопобутових питань.

В територіальному центрі постійно діє клуб спілкування «Зати
шок», де зустрічі, присвячені державним та релігійним святам 
відбуваються з пригощенням, ветерани із задоволенням співа
ють пісні своєї молодості. Також проходять виїзні засідання клу
бу на базі відпочинку територіального центру.

Відділення організації надання 
адресної натуральної 

та грошоВої допомоги

Відділення організації надання адресної натуральної та грошо
вої допомоги територіального центру обслуговує громадян по
хилого віку, інвалідів, громадян, які перебувають у складній жит
тєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній 
службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, 
катастрофою, у разі коли вони мають на своєму утриманні не
повнолітніх дітей, дітейінвалідів, осіб похилого віку, інвалідів.
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Відділення адресної допомоги надає на платній та безоплатній 
основі такі послуги:

а) перукарські;

б) швацькі (ремонт одягу);

в) послуги з прання білизни;

г) допомога по господарству, на городі;

д) допомога в забезпеченні дровами, твердим паливом.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошо
вої допомоги здійснює прийом від населення, підприємств, уста
нов організацій одягу, взуття, продуктів харчування, коштів для 
задоволення потреб малозабезпечених громадян.

З метою збереження рухової активності та пристосування до 
життя непрацездатних громадян, які значно або повністю втра
тили рухову активність, при відділенні діє пункт прокату тех-
нічних та інших засобів реабілітації.

Відділення надання соціальної послуги 
«соціальне таксі»

З метою створення сприятливих умов життєдіяльності осіб з об
меженими фізичними можливостями, інтеграції їх у суспільство, 
при територіальному центрі надається послуга «соціального 
таксі», основним завданням якого є надання автотранспортних 
послуг інвалідам на візках та пенсіонерам, які значно втратили 
рухову активність, для вирішення їх соціальних проблем, залу
чення їх до активного способу життя та проведення оздоровчих 
заходів за їх місцем проживання. В автомобілі «Газель» в наяв
ності є спеціальний підйомник для інвалідних візків.
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Відділення обліку бездомних осіб

Відділення створено з метою виявлення та ведення обліку без
домних осіб.

Відділення надає допомогу бездомним особам:

а) у відновленні документів, майнових та житлових прав;

б) сприяє у працевлаштуванні, отриманні медичної допо
моги;

в) сприяє у забезпеченні реалізації прав та свобод, визна
чених законодавством України;

г) сприяє в отриманні реєстрації місця проживання або 
місця перебування бездомних осіб;

д) надає бездомним особам інформаційні, юридичні та інші 
соціальні послуги.

В зимовий період бездомним громадянам надається гаряче хар
чування 2 рази на день.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Чугуївської міської ради знаходиться за 
адресою: м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 20.

Тел.: (05746) 23201. Email: chuguev_tercentr@mail.ru

Буклет підготовлений за сприяння Управління соціального за
хисту населення Виконавчого комітету Чугуївської міської ради.

Для одержання детальної інформації про порядок та графік 
роботи Територіального центру обслуговування пенсіонерів 
та одиноких непрацездатних громадян Чугуївського району 
звертатись за телефонами (05746) 23218, 22765.

Адреса: м. Чугуїв, бульв. Комарова, 11.



 

•

Буклет видано в рамках проекту «Продовження діяльності «Центру 
правової інформації та консультацій в місті Чугуєві та Чугуївському 
районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною групою, за фі-
нансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою 
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можли-
востей бідних верств населення».

Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надан-
ня правової інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району, 
укладеного 14.01.2013 р. між «Центром правової інформації та консуль-
тацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією та Чугуївською район-
ною радою, а також Меморандуму про співпрацю в галузі надання пра-
вової інформації та консультацій мешканцям м. Чугуєва, укладеного 
31.05.2013 р. між Чугуївською правозахисною групою та Виконавчим комі-
тетом Чугуївської міської ради.

Відомості в цьому буклеті відповідають законодавству станом на 
січень 2014 р. та мають інформаційний характер. Розбір конкретних 
ситуацій потребує консультацій з соціальним працівником або фахів-
цем у галузі права.

Центр правової інформації та консультацій ЧПГ: 
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-179-38-22

Наклад 500 прим. 
Надруковано на обладнанні Харківської правозахисної групи 
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