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Відповідно до Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, 
Закону України “Про соціальні послуги”, постанови Кабінету Міністрів 
України від 29.12.2009 № 1417 “Деякі питання діяльності територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 
09.06.2010 № 408) та з метою поліпшення соціального захисту осіб похилого 
віку, інвалідів та інших мешканців Деснянського району міста Києва, які 
потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг):

1. Затвердити Положення про комісію з питань звільнення громадян від 
плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) при 
Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації, що додається.

2. Розпорядження набирає чинності з дня його оприлюднення.

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 
заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
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ПОЛОЖЕННЯ  
про комісію з питань звільнення громадян від плати 

за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 
при Деснянській районній в місті Києві державній адміністрації

І. Загальні положення

. 1. Комісія з питань звільнення громадян від плати за роціальне 
обслуговування (надання соціальних послуг) при Деснянській районній в місті 
Києві державній адміністрації (далі — Комісія) є консультативно-дорадчим 
органом, що створюється розпорядженням Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації, з метою розгляду та,оперативного вирішення питань 
звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання 
соціальних послуг) в структурних підрозділах Територіального центру 
соціального обслуговування Деснянського району міста Києва (далі -  
Територіальний центр).

2. Комісія у своїй роботі керується законами України, постановами 
Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та наказами Міністерства 
соціальної політики України, розпорядженнями виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Деснянської 
районної в місті Києві державної адміністрації, а також цим Положенням.

3. Комісія створюється з представників окремих структурних підрозділів 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації, установ та 
організацій, діяльність яких йов'язана з вирішенням соціальних проблем 
мешканців району.

4. Склад Комісії затверджується відповідним розпорядженням 
Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.
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5. Комісія здійснює свою діяльність у формі засідань.

6. Головою Комісії є перший заступник голови Деснянської районної в 
місті Києві державної адміністрації.

7. Заступник голови Комісії виконує обов’язки голови Комісії в період 
його відсутності (відпустка, хвороба, відрядження тощо).

8. Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом 
прийняття відповідного розпорядження Деснянської районної в місті Києві 
державної адміністрації.

II. Основні завдання та права Комісії

1. Комісія розглядає заяви та приймає протокольні рішення з питань 
звільнення від плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) 
в структурних підрозділах Територіального центру від наступних громадян:

громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до 
самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 
допомогу, в разі, коли їх рідні належать до малозабезпечених і отримують 
державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, є 
особами похилого віку, визнані інвалідами у встановленому порядку, залежні 
від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях позбавлення 
волі тощо;

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

2. В окремих випадках громадяни, які не входять до вищезазначеного 
переліку, виходячи з конкретних обставин, що склалися в сім’ї, Комісія може 
робити винятки щодо звільнення громадян від плати за соціальне 
обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних підрозділах 
Територіального центру та визначати термін звільнення від плати за надання 
конкретних соціальних послуг, передбачених Типовим положенням про 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
та Переліком соціальних послуг, умов та порядком їх надання структурними 
підрозділами територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), затверджених постановою Кабінету Міністрів України від
29.12.2009 № 1417 “Деякі t питання діяльності територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг)” (із змінами, 
внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від
09.06.2010 № 408).



3. На підставі рішення Комісії Деснянська районна в місті Києві державна 
адміністрація видає відповідне розпорядження про звільнення громадян від 
плати за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) в структурних 
підрозділах Територіального центру.

4. Комісія має право:
одержувати у встановленому порядку необхідні для її діяльності 

матеріали від громадян, які звернулися до неї, установ, підприємств та 
організацій всіх форм власності;

робити запити до установ, підприємств та організацій всіх форм власності 
та підпорядкування з метою отримання необхідної інформації для здійснення 
своїх повноважень.

III. Організація діяльності Комісії

1. На розгляд комісії Територіальний центр подає наступний перелік 
документів: '

письмова заява громадянина про звільнення від плати за соціальне 
обслуговування (надання соціальних послуг) на ім’я голови Комісії;

письмова'заява громадянина про надання соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) на ім’я начальника Управління \праці та 
соціального захисту населення Деснянської районної в місті Києві держ еної 
адміністрації;

довідка про склад сім'ї (форма № 3);
акт обстеження матеріально-побутових умов проживання громадянина, 

який потребує соціального обслуговування (акт складається за згодою 
громадянина);

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в 
сторонній допомозі;

інші документи, які підтверджують особливі обставини, що склалися в 
громадянина (його сім'ї).

2. Комісія проводить засідання за необхідністю, але не рідше одного разу 
на три місяці.

3. Засідання комісії вважається правочинним, якщо на ньому присутні не 
менше 2/3 загальної кількості членів Комісії.

4. Засідання Комісії проводиться відкрито.

5. Рішення комісії приймаються простою більшістю голосів присутніх на 
засіданні членів Комісії та оформляється протоколом, який підписує голова та 
секретар Комісії.

Керівник апарату О. Костенко
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від 27 жовтня 2011 року 
№ 659

Відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації», 

Закону України «Про соціальні послуги», постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2009 року № 1417 «Деякі питання діяльності 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)» (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 

07 листопада 2012 року № 1024 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417»):

1. Абзац 2 пункту 1 розділу II Положення про комісію з питань 

звільнення громадян від плати за соціальне обслуговування (надання 

соціальних послуг) при Деснянській районній в місті Києві державній 

адміністрації, затвердженого розпорядженням Деснянської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 27 жовтня 2011 року № 659 «Про 

затвердження Положення про комісію з питань звільнення громадян від плати 

за соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) при Деснянській

Про внесення змін до 
розпорядження Деснянської 
районної в місті Києві 
державної адміністрації

Зареєстровано в Деснянському 
районному управлінні юстиції 

у м.Киеві
" /S" 20/if р.
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Деснянському районному управлінні юстиції у м. Києві 02 листопада 

2011 року за № 12/208 викласти в такій редакції:

«громадян похилого віку, інвалідів, хворих, які не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу, в разі, коли їх рідні належать до малозабезпечених і отримують 

державну соціальну допомогу в установленому законодавством порядку, 

залежні від психоактивних речовин, алкоголю, перебувають у місцях 

позбавлення волі тощо;».

2. Розпорядження набуває чинності з дня його оприлюднення. v

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого 

заступника голови Деснянської районної в місті Києві державної адміністрації.

В. Костюченко


