
 

ЗБАРАЗЬКА МІСЬКА РАДА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIII СКЛИКАННЯ 

ДВАДЦЯТА СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 
 

№ VIII/20/25           від 23 грудня 2022 року 

 

Про надання соціальних послуг  

окремим категоріям осіб/сімей  

за рахунок бюджетних коштів  

(безоплатно) на 2023 рік 

 

Керуючись статтею 34 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", п. 15 статті 1, статтями 11,16, частинами 2, 7 статті 28 Закону України 

"Про соціальні послуги", статтями 4 та 21 постанови Кабінету Міністрів 

України "Про організацію надання соціальних послуг" від 01.06.2020 № 587 та з 

метою забезпечення доступності соціальних послуг особам/сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах або мають найвищий ризик 

потрапляння в такі обставини, організації надання їм соціальних послуг 

відповідно до індивідуальних потреб, враховуючи висновки та рекомендації 

постійної комісії міської ради з питань освіти, медицини, культури, спорту, 

молодіжної політики, сім’ї, туризму, духовності та соціального захисту 

населення , Збаразька міська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Комунальній установі "Центр надання соціальних послуг" Збаразької 

міської ради надавати базові соціальні послуги окремим категоріям осіб/сімей, 

які належать до вразливих груп населення та/або перебувають у складних 

життєвих обставинах, за рахунок бюджетних коштів (безоплатно). Для осіб, які 

отримували безоплатно соціальну послугу "догляд вдома" станом на 31 грудня 

2022 року після закінчення договору про надання соціальних послуг, для 

подальшого отримання послуг подати новий пакет документів. Особам, які 

отримували безоплатно соціальну послугу "стаціонарний догляд" станом на 

31 грудня 2022 року рішення залишити без перегляду.  



2. Затвердити перелік окремих категорій осіб/сімей, звільнених від плати 

за надання соціальних послуг, згідно з додатком 1.  

3. Затвердити перелік соціальних послуг, що надаються Комунальною 

установою "Центр надання соціальних послуг" Збаразької міської ради за 

рахунок бюджетних коштів (безоплатно), згідно з додатком 2.  

4. Відділу охорони здоров’я та соціального захисту населення 

Збаразької міської ради приймати рішення про надання соціальних послуг на 

безоплатній основі заявникам із категорій осіб згідно з додатком 1 даного 

рішення для надання соціальних послуг затвердженого у додатку 2 даного 

рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення доручити заступникові голови 

міської ради з питань діяльності виконавчих органів ради Володимиру 

БОГАЙЧУКУ. 

 

Збаразький міський  голова          Роман ПОЛІКРОВСЬКИЙ 



Додаток 1 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/25 

 

 

 

Перелік окремих категорій осіб/сімей, звільнених від плати 

за надання соціальних послуг 

Перелік окремих категорій осіб соціальні послуги яким надаються 

Комунальною установою "Центр надання соціальних послуг" Збаразької міської 

ради у 2023 році за рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу, включено 

осіб та сім’ї, які зареєстровані та проживають на території Збаразької громади 

та перебувають у складних життєвих обставинах, які зумовлені чинниками 

такими як: 

а) похилий вік; 

б) часткова або повна втрата рухової активності, пам’яті; 

в) невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування; 

г) психічні та поведінкові розлади, у тому числі внаслідок вживання 

психоактивних речовин; 

ґ) інвалідність; 

д) бездомність; 

е) безробіття; 

є) малозабезпеченість особи; 

ж) поведінкові розлади у дітей через розлучення батьків; 

з) ухилення батьками або особами, які їх замінюють, від виконання своїх 

обов’язків із виховання дитини; 

и) втрата соціальних зв’язків, у тому числі під час перебування в місцях 

позбавлення волі; 

і) жорстоке поводження з дитиною; 

ї) насильство за ознакою статі; 

й) домашнє насильство; 

к) потрапляння в ситуацію торгівлі людьми; 

л) шкода, завдана пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими 

діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією. 

 

До осіб/сімей, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві 

обставини через вплив несприятливих зовнішніх та/або внутрішніх чинників 

(далі - вразливі категорії населення), належать: 

- сім’ї, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських 

прав; 

- сім’ї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю 

та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх 

вихованні; 

- сім’ї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати 

свої батьківські обов’язки; 



- сім’ї, у яких виховуються діти з інвалідністю, та сім’ї з дітьми, у яких 

батьки мають інвалідність; 

- сім’ї, у яких батьків поновлено в батьківських правах; 

- сім’ї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами; 

- малозабезпечені сім’ї з дітьми; 

- сім’ї, діти з яких перебувають у закладах інституційного догляду та 

виховання; 

- сім’ї, дітей з яких влаштовано в сім’ю патронатного вихователя; 

- сім’ї, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання; 

- сім’ї, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують 

заклади освіти; 

- жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини; 

- неповнолітні одинокі матері (батьки); 

- діти, які перебувають на вихованні в сім’ях опікунів, піклувальників, 

прийомних сім’ях, дитячих будинках сімейного типу; 

- особи з числа дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- особи з особливими освітніми потребами; 

- внутрішньо переміщені особи; 

- повнолітні недієздатні особи (у разі відсутності в них опікуна); 

- особи, звільнені з місць позбавлення волі; 

- учасники антитерористичної операції та особи, які здійснювали заходи із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування 

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській 

областях; 

- особи, які проживають на тимчасово окупованій території України та 

періодично перебувають на території України, на яких органи державної 

влади здійснюють свої повноваження в повному обсязі, незалежно від 

наявності або відсутності довідки про взяття на облік внутрішньо 

переміщеної особи. 

 

Визначення осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, а 

також, які мають найвищий ризик потрапляння у складні життєві обставини 

через вплив несприятливих зовнішніх та / або внутрішніх чинників, 

проводиться фахівцем із соціальної роботи, соціальним працівником 

комунального закладу «Центр надання соціальних послуг» Збаразької міської 

ради під час оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних послугах із складання акту 

оцінки потреб особи/сім’ї та Висновку оцінки потреб із зазначенням таких 

чинників. 

 

 

Секретар ради           Роман НАПОВАНЕЦЬ 



Додаток 2 

рішення Збаразької міської ради 

від 23 грудня 2022 року № VIII/20/25 

 

 

Перелік 

соціальних послуг, що надаються за рахунок  

бюджетних коштів іншим категоріям осіб: 

 

У перелік соціальних послуг які надаються комунальним закладом 

"Центр надання соціальних послуг" Збаразької міської ради у 2023 році 

окремим категоріям осіб звільненим від оплати за надання соціальних послуг за 

рахунок бюджетних коштів незалежно від доходу включено такі базові 

соціальні послуги як: 

1) догляд вдома (для внутрішньо переміщених осіб); 

2) підтримане проживання; 

3) соціальна адаптація; 

4) соціальна інтеграція та реінтеграція; 

5) надання притулку; 

6) екстрене (кризове) втручання; 

7) консультування; 

8) соціальний супровід; 

9) представництво інтересів; 

10) посередництво; 

11) соціальна профілактика; 

12) натуральна допомога; 

13) фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 

14) переклад жестовою мовою; 

15) догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних; 

16) супровід під час інклюзивного навчання; 

17) інформування; 

18) медіація; 

19) послуги перевезення; 

20) догляд стаціонарний (для внутрішньо переміщених осіб). 

 

 

Секретар ради           Роман НАПОВАНЕЦЬ 


