Оформлення
одиноких
громадян
до будинківінтернатів

Особам похилого віку, які мають значно обмежену здатність до самообслуговування та пересування і потребують
постійного стороннього догляду та допомоги, надаються місця в державних
стаціонарних закладах соціального обслуговування (будинках-інтернатах).
Будинок-інтернат системи соціального захисту — стаціонарна соціально-медична установа для постійного проживання громадян похилого віку, ветеранів війни і праці, інвалідів,
які потребують стороннього догляду, побутового і медичного обслуговування.
Завданнями будинку-інтернату є: матеріально-побутове забезпечення громадян похилого віку та інвалідів, створення для них сприятливих умов життя, наближених до домашніх, організація догляду, надання їм медичної
допомоги, здійснення заходів, спрямованих
на соціально-трудову реабілітацію, організація раціонального і дієтичного харчування
з урахуванням їхнього віку і стану здоров’я,
забезпечення, при потребі, протезуванням
і немоторними засобами пересування, проведення культурно-масової роботи.
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Підопічних у будинках-інтернатах забезпечують одягом, взуттям, м’яким інвентарем,
чотириразовим харчуванням.
В усіх будинках-інтернатах є медпункти, ізолятори, карантинні кімнати, які обладнані необхідною
медичною апаратурою та інструментарієм.

Оформлення одиноких громадян,
інвалідів та дітей-інвалідів
до будинків-інтернатів
Згідно з наказом Мінсоцполітики № 549 від
29.12.2001 «Про затвердження типових положень
про будинки-інтернати (пансіонати) для громадян
похилого віку, інвалідів та дітей» до будинку-інтернату приймаються на державне утримання особи
похилого віку, які досягли пенсійного віку, та інваліди І і ІІ групи, старші за 18 років, які за станом
здоров’я потребують стороннього догляду, побутового обслуговування, медичної допомоги, яким,
згідно з медичним висновком, не протипоказане
перебування у будинку-інтернаті та які не мають
працездатних родичів, зобов’язаних їх утримувати за законом.


На позачергове влаштування до будинку-інтернату мають право ветерани війни та особи, які по
страждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до I, II, III категорій згідно із Законом
України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської
катастрофи».
Переважне право на влаштування до будинку-інтернату мають ветерани згідно із Законом
України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого
віку в Україні», члени сімей загиблих військово
службовців.
Як виняток, до будинку-інтернату можуть прийматися особи похилого віку та інваліди, які мають
працездатних дітей або родичів, зобов’язаних відповідно до чинного законодавства їх утримувати,
якщо вони з об’єктивних причин не можуть цього робити. У такому разі щодо кожного окремого
випадку, на підставі підтверджувальних документів, приймається рішення колегії відповідно Міні
стерства соціальної політики Автономної Республіки Крим, департаментів соціального захисту
населення обласних держадміністрацій, Департаменту соціального захисту населення Київської


міської держадміністрації, Департаменту соціального захисту населення Севастопольської міської
держадміністрації.
За наявності вільних місць до будинку-інтернату
можуть прийматися особи, які мають працездатних дітей або родичів, які відповідно до чинного
законодавства зобов’язані їх утримувати, за умови стовідсоткового відшкодування будинку-інтернату витрат на їх утримання.
Особам, які мають згідно з чинним законодав
ством України пільги і влаштовуються до будинку-інтернату на платній основі, розмір суми сплати за їх утримання розраховується з урахуванням
наявних пільг.
Для бажаючих громадян та інвалідів за наявності
вільних приміщень у будинку-інтернаті можуть
утворюватись відокремлені від основного контингенту підопічних платні відділення, які працюють на основі госпрозрахунку.
Інвалідам і пенсіонерам, які проживають у будинку-інтернаті на платній основі, пенсія виплачується у повному обсязі.
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Приймання до будинку-інтернату здійсню
ється за путівкою Департаменту соціального
захисту населення, виданою на підставі документів, наданих відповідним управлінням соціального захисту населення:
• особистої заяви громадянина похилого віку
чи інваліда про його прийняття до будинкуінтернату;
• паспорта (або іншого документа, що засвідчує
особу);
• медичної картки про стан здоров’я з висновком про необхідність стороннього догляду;
• довідки про розмір призначеної пенсії;
• довідки про склад сім’ї за встановленою формою;
• довідки медико-соціальної експертної комісії
про групу інвалідності особи, що приймається до будинку-інтернату (за наявності групи
інвалідності).

Мешканці м. Чугуєва з зазначеного питання запрошуються до Управління соціального захисту
населення за адресою:


м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 20.
Телефон для довідок: (05746) 2-55-40.
Мешканцям Чугуївського району слід звертатися до Управління праці та соціального захисту населення Чугуїв
ської райдержадміністрації за адресою:
м. Чугуїв, вул. К. Лібкнехта, 35.
Тел.: (05746) 2-34-98, 2-24-54.
Буклет підготовлений за сприяння Управління соціального захисту населення Виконавчого комітету Чугуївської
міської ради.



•

Буклет видано в рамках проекту «Продовження діяльності «Центру
правової інформації та консультацій в місті Чугуєві та Чугуївському
районі», що реалізовується Чугуївською правозахисною групою, за фінансової підтримки Міжнародного фонду «Відродження» за програмою
«Верховенство права», в рамках ініціативи «Посилення правових можливостей бідних верств населення».
Поширюється відповідно до Меморандуму про співпрацю в галузі надання правової інформації та консультацій мешканцям Чугуївського району,
укладеного 14.01.2013 р. між «Центром правової інформації та консультацій» ЧПГ, Чугуївською райдержадміністрацією та Чугуївською районною радою, а також Меморандуму про співпрацю в галузі надання правової інформації та консультацій мешканцям м. Чугуєва, укладеного
31.05.2013 р. між Чугуївською правозахисною групою та Виконавчим комітетом 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 фахівцем у галузі права.
Центр правової інформації та консультацій ЧПГ:
вул. Р. Люксембург, 16-а, м. Чугуїв. Тел.: 097-179-38-22
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