
ЗАТВЕРДЖЕНО 

розпорядженням 

____________ голови 

 

 

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 працівником органу 

соцзахисту, заступником головного лікаря з експертизи тимчасової 

непрацездатності закладу охорони здоров’я, фахівцем із соціальної роботи 

надавача соціальних послуг комунальної форми власності із залученням особи, 

яка потребує надання соціальних послуг, та або її законного представника. 

Очолює комісію керівник органу соцзахисту. До роботи комісії можуть 

залучатися лікарі сімейної медицини. 

 3. Протягом двох робочих днів після надходження до органу соцзахисту 

або іншого уповноваженого органу 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 
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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». Працівник органу соцзахисту 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. Спеціалістами органу соцзахисту 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. 

 2. 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. 

 
 

 

Керівник органу соцзахисту 


