
Перелік документів 

необхідних для надання соціальної послуги стаціонарного догляду 

в інтернатному закладі для осіб з інвалідністю та осіб похилого віку,  

які страждають на психічні розлади  
(Постанова КМУ від 26.06.2019 № 576 «Про затвердження Порядку надання соціальних 

послуг  особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні 

розлади») 

1. Заява особи, або законного представника, або повідомлення 

уповноваженої особи органу опіки та піклування. 

2. Паспорт громадянина України, посвідчення про взяття на облік бездомної 

особи за формою, затвердженою Мінсоцполітики, для іноземців та осіб без 

громадянства - довідка про звернення за захистом в Україні/посвідчення 

особи, яка потребує додаткового захисту/посвідчення біженця/паспортний 

документ іноземця та посвідка на тимчасове проживання або посвідка на 

постійне проживання (пред’являється). 

3. Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб - 

платників податків (картка платника податків), або дані про реєстраційний 

номер облікової картки платника податків з Державного реєстру фізичних 

осіб - платників податків, внесені до паспорта громадянина України 

(пред’являється). 

4. Висновок про стан здоров’я особи, яка потребує надання соціальних 

послуг, за формою, затвердженою МОЗ*. 

5. Копія довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією 
за формою, затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю) з пред’явленням 

оригіналу.  

6. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання 

недієздатною особи, яка потребує надання соціальних послуг (для 
недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена). 

7. Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення 

опікуна або піклувальника особі, яка потребує надання соціальних послуг (за 
наявності опікуна або піклувальника). 

8. Рішення органу опіки та піклування про надання соціальних послуг 
(якщо подається повідомлення уповноваженої особи органу опіки та 
піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного представника). 

9. Копія документа, що підтверджує повноваження представника органу 

опіки та піклування (якщо подається повідомлення уповноваженої особи 

органу опіки та піклування (для недієздатних осіб, які не мають законного 
представника), з пред’явленням оригіналу. 

10. Копія паспорта громадянина України опікуна (опікунів) або 

піклувальника (піклувальників) особи, яка потребує надання соціальних 

послуг (за наявності опікуна (опікунів) або піклувальника (піклувальників). 



11. Акт оцінки потреб сім’ї/особи (за наявності), складений соціальним 

менеджером/фахівцем із соціальної роботи, у разі перебування особи/сім’ї у 

надавача - його соціальним працівником. 

12. Декларація про доходи та майновий стан осіб (заповнюється на 

підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою 

Мінсоцполітики. 

13. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за 

наявності). За наявності технічної можливості копія зазначеної довідки 

подається в електронній формі з використанням мобільного додатка 
Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Портал Дія»). 

14. Довідка про можливість перебування особи в інтернатному закладі з 

висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра за формою, 

встановленою МОЗ*. 

15. Копія індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за 

формою, затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності). 

16. Копія пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує 

державну соціальну допомогу (за наявності), з пред’явленням оригіналу. 

17. Три фотокартки розміром 3 x 4 сантиметри. 

 

 

*Примітка: до затвердження МОЗ форм висновку про стан здоров’я особи, яка 

потребує надання соціальних послуг, та довідки про можливість перебування особи в 

інтернатному закладі з висновком лікарської комісії за участю лікаря-психіатра, 

рекомендується надання Довідки для направлення інваліда в будинок-інтернат (наказ 

МОЗ від 30.07.20212 № 577)  


