
                                                                  

 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

25.07.2022 № 266 

 

Про утворення комісії  для  

комплексного визначення ступеня 

індивідуальних потреб особи, яка  

потребує надання соціальних послуг 
 

  Відповідно до статей 34,59 Закону України „Про місцеве самоврядування  

в Україні“, постанови   Кабінету    Міністрів    України  від 23 вересня 2020 року 

№ 859 „Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі“ (зі змінами), з 

метою комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує надання соціальних послуг,  виконком міської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 1. Утворити комісію для комплексного визначення ступеня  

індивідуальних потреб особи, яка потребує надання  соціальних  послуг (далі –

Комісія), затвердивши її склад, що додається. 

 2. Затвердити  Положення про комісію для комплексного визначення 

ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, 

що додається. 

 3. Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконкому міської ради Коваленко Т.В. 

 

 

Міський голова                                                                        Андрій СІМОНОВ 

 

 

 

 

 

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                       Рішення виконкому 

                                                                           міської ради 

                                                                                   25.07.2022 № 266 

 

 

Склад 

комісії  для комплексного визначення ступеня  індивідуальних потреб особи, 

яка потребує надання  соціальних  послуг 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради,                                                                             

голова Комісії 

   

Бакун  

Тамара Василівна 

- головний спеціаліст відділу 

соціального захисту та охорони 

здоров’я виконавчого комітету міської 

ради, секретар Комісії  

 

 

Члени Комісії: 

 

Девляшова 

Діана Сергіївна 

- лікар – педіатр комунального 

підприємства „Пирятинський центр 

первинної медико – санітарної 

допомоги Пирятинської міської ради“ 

(за згодою) 

   

Поїденчук  

Руслан Миколайович 

- психолог Пирятинського центру 

надання соціальних послуг 

Пирятинської міської ради (за згодою) 

   

Яременко 

Ольга Олександрівна 

-  начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я 

виконавчого комітету міської ради 

   

Староста села (за місцем 

проживання заявника) 

  

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Ірина КОЗІН 

                                                                              

 



                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

                                                                                       Рішення виконкому 

                                                                           міської ради 

                                                                                   25.07.2022 № 266 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію для комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб 

особи, яка потребує надання соціальних послуг 

 

1. Загальні положення 

          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“ (зі змінами). 
        Положення визначає порядок створення, загальні організаційні та 

процедурні засади діяльності Комісії та підготовки відповідного висновку. 

 

2. Основні завдання та принципи діяльності Комісії 

         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“ (зі змінами). 

       Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка 

потребує    надання   соціальних  послуг,  здійснюється   представником   відділу  

соціального    захисту  та   охорони    здоров’я  виконавчого комітету;  

КП „Пирятинський ЦПМСД“; Пирятинського центру надання соціальних 

послуг Пирятинської міської ради; старостами старостинських округів, 

надавачем соціальних послуг із залученням особи, яка потребує надання 

соціальних послуг, та або її законного представника. Очолює Комісію 

заступник міського голови з питань діяльності виконкому міської ради.                                                                              

  До роботи Комісії можуть залучатися лікарі сімейної медицини, діловоди 

старостинських округів та інші уповноважені особи. 
Протягом двох робочих днів після надходження заяв про згоду надавати 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі та про згоду отримувати 
соціальні послуги до Центру надання адміністративних послуг виконавчого 

комітету, Комісія здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних 
потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг за адресою її фактичного 

проживання. 



           За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних 

потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (шкала оцінки 

можливості виконання елементарних дій; шкала оцінки можливості виконання 

складних дій), 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”.  

 Секретар Комісії готує проєкт висновку, який виноситься для 

обговорення і погодження на засіданні комісії.            

 Висновок, підписаний членами Комісії, долучається до особової прави.  

                                                         

3. Організація роботи Комісії 

 Організаційною формою діяльності Комісії є засідання, які скликаються 

головою Комісії за необхідністю, та правомочні, якщо в них беруть участь не 

менше половини складу Комісії. 

 Засідання Комісії проводяться головою Комісії. У разі відсутності голови 

Комісії або неможливості з поважних причин виконання своїх обов’язків, 

засідання проводиться під головуванням  члена Комісії -начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я виконавчого комітету міської ради. 

 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. 

 Протоколи засідань Комісії підписуються головою і секретарем Комісії. 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради                                                             Ірина КОЗІН 


