
 

 

ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 
 

Загальна інформація: 

 

Повне найменування: Територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) Первомайської 

міської ради. 

Організаційно-правова форма: комунальна бюджетна установа. 

Орган і дата державної реєстрації: Виконавчий комітет 

Первомайської міської ради Харківської обл., 27.11.1991 р. 

Юридична адреса/фактичне місце знаходження: 

64102, Харківська область, м. Первомайський, 4 мікрорайон,          

буд. 15а. 

Директор: Сипко Василь Миколайович. 

Контактний телефон, адреса електронної пошти:  

тел.(248) 3-31-49, pgtc@meta.ua 

Загальний перелік соціальних  послуг: 

 Догляд вдома 

 Догляд стаціонарний 

 Соціальна адаптація 

 Соціально - економічні 

mailto:pgtc@meta.ua


ПОСЛУГА ДОГЛЯД  ВДОМА 

Зміст послуги: допомога в самообслуговуванні, у пересуванні в 

побутових умовах, у веденні домашнього господарства, в організації 

взаємодії з іншими фахівцями та службами; навчання навичкам 

самообслуговування; допомога в забезпеченні технічними засобами 

реабілітації, навчання навичкам користування ними; психологічна 

підтримка; надання інформації з питань соціального захисту населення; 

допомога в отриманні безоплатної правової допомоги; допомога в 

оформленні документів 

Форма надання: денна 

Термін надання: за потреби 

Соціальні групи:   

- особи похилого віку 

- інваліди (які досягли 18-річного віку) 

- хворі (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) 

Гранична чисельність отримувачів: 320 осіб і більше 

Умови:  

- безоплатно – для осіб, що не мають рідних, які повинні забезпечити їм 

догляд  і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані 

інвалідами в установленому порядку; 

- на умовах оплати – для осіб, що мають  рідних, які повинні забезпечити 

їм догляд і допомогу 

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Письмова заява особи. 

2. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності). 

4. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб). 

5. Копія паспорту  (для внутрішньо переміщених осіб).  

6. Інші документи надаються організаціями та установами за запитом 

УСЗН. 

Правові підстави:  

• Закон України «Про соціальні послуги»;  

• Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 

29.12.2009р. № 1417 (із змінами); 

• Наказ Міністерства соціальної політики України  «Про затвердження 

Державного стандарту догляду вдома» від 13.11.2013р. № 760.  

Підстави, за наявності яких може бути відмовлено в наданні послуги: 

– медичні протипоказання. 

-  наявність  договору довічного утримання; 



ПОСЛУГА СТАЦІОНАРНИЙ  ДОГЛЯД 
 

Зміст послуги: створення умов для проживання (надання ліжко-місця з 

комунально-побутовими послугами в стаціонарних умовах); забезпечення 

харчуванням,твердим, м’яким інвентарем; допомога у самообслуго-

вуванні (дотримання особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, 

годування); спостереження за станом здоров’я, організація надання 

реабілітаційних та медичних послуг; допомога у забезпеченні технічними 

засобами реабілітації, навчання навичкам користування ними; навчання 

навичкам самообслуговування; організація розпорядку дня, у том числі 

денної зайнятості, дозвілля 

Форма надання: стаціонар 

Термін надання: постійно 

Соціальні групи:  

- громадяни похилого віку;   

- інваліди, які досягли 18-річного віку;  

- хворі  (з  числа  осіб  працездатного  віку  на  період до встановлення  їм  

групи  інвалідності,  але  не  більш  як  чотири місяці). 

Гранична чисельність отримувачів: 35 

Умови:  

- безоплатно – для осіб, що не мають рідних, які повинні забезпечити їм 

догляд  і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані 

інвалідами в установленому порядку (підопічні стаціонарного відділення 

отримують 25 % розміру призначеної пенсії, а 75 % - перераховується до 

установи, де перебуває підопічний і спрямовуються виключно на 

поліпшення умов проживання  підопічних у закладі).  

- на умовах оплати – для осіб, що мають  рідних, які повинні забезпечити 

їм догляд і допомогу (за наявності вільних місць). 

Документи, потрібні для отримання послуги: 

- направлення (путівка) управління   соціального  захисту населення за 

місцем проживання особи, яка влаштовується до стаціонарного  

відділення.   

     Направлення (путівка) видається на підставі: 

1. Письмової   заяви   громадянина.    

2. Паспорта.    

3. Висновку лікарсько-консультаційної  комісії закладу охорони здоров'я 

про не здатність до  самообслуговування  та  потребу  в  постійному 

сторонньому догляді та допомозі. 

4. Довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності 

особи (за наявності). 

5. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 



внутрішньо переміщених осіб) 

6. Інші документи надаються організаціями та установами за запитом 

УСЗН. 

Правові підстави:  

•  Закон України «Про соціальні послуги»;  

• Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 

р.  № 1417 (із змінами). 

• Наказ Міністерства соціальної політики України  «Про затвердження 

Державного стандарту стаціонарного догляду за особами, які втратили 

здатність до самообслуговування чи не набули такої здатності» від 

29.02.2016 р. № 198 

Підстави, за наявності яких може бути відмовлено в наданні послуги: 

■ наявність  договору довічного утримання; 

■ медичні протипоказання. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 
 

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних 

проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної 

життєвої ситуації; залучення отримувача до вирішення власної складної 

життєвої ситуації; надання інформації з питань соціального захисту 

населення; навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, 

соціальної компетенції; представництво інтересів; корекція 

психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; надання 

психологічної підтримки; допомога в оформленні документів; сприяння 

працевлаштуванню; допомога у зміцненні/відновленні родинних та 

суспільно корисних зв’язків; організація клубів за інтересами, клубів 

активного довголіття; допомога в організації денної зайнятості та 

дозвілля;сприяння організації та діяльності груп самодопомоги.  

 

Форма надання: денна 

Термін надання: за потреби 

Соціальні групи:  

-  громадяни похилого віку;   

-  інваліди, які досягли 18-річного віку. 

Гранична чисельність отримувачів: 30 осіб в день    

Умови: безоплатно, платно  

 

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Письмова   заява   громадянина.    

2. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб) 

3. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності).  

4. Копія паспорту (для внутрішньо переміщених осіб)  

Правові підстави:  

•  Закон України «Про соціальні послуги»;  

• Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 

р.  № 1417 (із змінами). 

 • Наказ Міністерства соціальної політики України  «Про затвердження 

Державного стандарту соціальної адаптації» від 18.05.2015 р. № 514 

Підстави, за наявності яких може бути відмовлено в наданні послуги: 

■ медичні протипоказання 

 

 



ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА 

Зміст послуги: у формі надання натуральної допомоги; надання 

швацьких, перукарський послуг; прокат технічних та інших засобів 

реабілітації   
 

Форма надання: 

- денно,в приміщенні надавача соціальних послуг; 

-  за місцем проживання (перебування) отримувача послуг. 

 

Термін надання: відповідно договору 

 

Соціальні групи: 

- особи похилого віку; 

- інваліди та діти-інваліди. 

 

Умови: 

- безоплатно;  

- платно.  

 

Документи, потрібні для отримання послуги: 

1. Письмова   заява   громадянина.  

2. Копія паспорту, посвідчення про взяття на облік (для бездомних осіб), 

свідоцтво про народження (для дітей віком до 16 років). 

3. Копія довідки про встановлення групи інвалідності (за  наявності). 

4. Копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб)  

 

Правові підстави: 

• Наказ Міністерства  соціальної політики України  «Про затвердження 

Типового положення про пункти прокату технічних та інших засобів 

реабілітації»  від 28.09.2015р. № 964. 

• Постанова КМУ «Деякі питання діяльності територіальних центрів 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 

р.  № 1417 (із змінами). 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР 

СОЦІАЛЬНИХ СЛУЖБ 

ДЛЯ СІМ’Ї, ДІТЕЙ ТА МОЛОДI 

Загальна інформація:  

Повне та скорочене найменування:  

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей 

та молоді (ПМЦСССДМ) 

Організаційно-правова форма: 

Комунальна організація (установа, заклад )  

 Орган і дата державної реєстрації:   

Запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців №14781200000000070 від 20.12.1996р. 

 Юридична адреса/фактичне місцезнаходження:  

Харківська обл., м. Первомайський, 1/2 мікрорайон, буд.56, 

прим.3  

 Директор: Ципишева Світлана Григорівна.  

Контактні телефон, факс, адреса електронної пошти: 

телефон /факс (248) 3 21 97, e-mail: perv_mcsssdm@ukr.net 

Приймальні години: 8.00 – 17.00 (п’ятниця 8.00-15.45); 

                                      перерва: 12.00-12.45  

Загальний перелік соціальних і реабілітаційних послуг : 

  - соціальний супровід сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

  -   соціальна адаптація; 

  -   консультування; 

  - соціальний супровід при працевлаштуванні на робочому місці; 

  -   соціальна профілактика; 

  - кризове та екстренне втручання; 

  - представництво інтересів; 

  - песередництво (медіація); 

  - соціальна інтеграція випускників інтернатних закладів 

(установ) 

mailto:perv_csssdm@mail.ru


 

 

 

КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ 

 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, 1/2 мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net  Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45  

 

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, 

шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; 

залучення отримувача до вирішення власної складної життєвої ситуації; 

формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетенції; 

представництво інтересів; надання психологічної підтримки; допомога в 

оформленні документів; сприяння працевлаштуванню; допомога у 

зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; сприяння 

організації та діяльності груп самодопомоги  

Форма надання: денна  

Термін надання: за потребою  

Соціальні групи: неповнолітні та молодь, які повернулися з місць позбавлення 

волі, особи з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування  

Гранична чисельність отримувачів: необмежена  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги:  

1.Документи, які посвідчують особу (паспорт) – за потреби.  

2. Додаткові документи – за потреби.  

Правові підстави: Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю»(від 

21.06.2001 р.), Закон України «Про соціальні послуги» (19.06.2003 р.), Наказ 

Міністерства соціальної політики «Про затвердження форм обліку соціальних 

послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (від 

09.07.2014 р.)  

mailto:perv_mcsssdm@ukr.net


 

 

 

КАРТКА ПОСЛУГИ КОНСУЛЬТУВАННЯ 
 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, 1/2 мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net  Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 

  

Зміст послуги: допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, 

шляхів їх вирішення, складання плану виходу із складної життєвої ситуації; 

психологічне консультування; сприяння в отриманні правової допомоги  

Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

Соціальні групи: особи та сім’ї, які перебувають у складних життєвих обставинах  

Гранична чисельність отримувачів: необмежено  

Умови: безоплатно, за розкладом, складеним у центрі  

Документи, потрібні для отримання послуги: за потреби  

Правові підстави: Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 

21.06.2001 р.), Закон України «Про соціальні послуги» (19.06.2003 р.), Наказ 

Міністерства соціальної політики «Про затвердження форм обліку соціальних 

послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (від 

09.07.2014р.)  
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КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ СІМЕЙ, ЯКІ 

ПЕРЕБУВАЮТЬ У СКЛАДНИХ ЖИТТЄВИХ ОБСТАВИНАХ 

 Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net  Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45  

 Зміст послуги: обстеження, оцінка потреб, визначення шляхів вирішення основних 

проблем; складання індивідуального плану соціального супроводу; залучення 

отримувача послуги до виконання індивідуального плану соціального супроводу; 

оцінка результатів виконання індивідуального плану соціального супроводу; 

регулярні зустрічі чи відвідування отримувача послуги з метою моніторингу 

виконання поставлених завдань; сприяння у отриманні інших послуг, організації 

взаємодії з іншими суб’єктами соціального супроводу; допомога в усвідомленні 

значення дій та/або розвиток вміння керувати ними; навчання та розвиток навичок; 

психологічне консультування; психологічна підтримка; 

 Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

Соціальні групи: особи та сім’ї, які опинились в складних життєвих обставинах  

Гранична чисельність отримувачів: необмежено  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги:  

1.Документи, які посвідчують особу (паспорт) – за потреби.  

2. Додаткові документи – за потреби.  

Правові підстави: Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 

21.06.2001р.), Закон України «Про соціальні послуги» (19.06.2003р.), Наказ 

Міністерства соціальної політики «Про затвердження форм обліку соціальних 

послуг сім’ям (особам), які перебувають у складних життєвих обставинах» (від 

09.07.2014 р.)  
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КАРТКА ПОСЛУГИ СОЦІАЛЬНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ 

 

 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, 1/2 мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 

  

 Зміст послуги: організація навчання та просвіти (проведення лекцій, бесід, 

консультацій, відеолекторіїв щодо профілактики негативних явищ); довідкові 

послуги; розроблення та розповсюдження рекламно-інформаційних матеріалів 

щодо надання соціальних послуг  

Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

Соціальні групи: діти, молодь, різні категорії сімей  

Гранична чисельність отримувачів: необмежена  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

Правові підстави: Закон України «Про соціальну роботу з дітьми та молоддю» (від 

21.06.2001р.), Закон України «Про соціальні послуги» (19.06.2003 р.) 
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КАРТКА ПОСЛУГИ  КРИЗОВОГО  ТА ЕКСТРЕНОГО  

ВТРУЧАННЯ 

 
 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 
 

Зміст послуги: організація надання соціальної послуги кризового та екстреного 

втручання особам, сім’ям, групам осіб, які перебувають у складних життєвих 
обставинах, у тому числі постраждалим від насильства в сім’ї; 

- здійснення моніторингу й контролю за якістю надання соціальної послуги 

кризового та екстреного втручання; 

- визначення тарифу платної соціальної послуги кризового та екстреного втручання. 
 Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

 Соціальні групи: соціальна послуга спрямована на допомогу особам, 
постраждалим від кризової ситуації, у тому числі насильства в сім’ї, у відновленні 

оптимального рівня персонального і міжперсонального функціонування, на 

зменшення ознак кризової ситуації та усунення прямої загрози життю і здоров’ю 

отримувачів соціальної послуги, активізацію та наснаження осіб, які потрапили в 
кризову ситуацію, у тому числі постраждали від насильства в сім’ї, підвищення 

їхньої особистої спроможності на подальше самостійне вирішення проблем, що 

спричинили кризову ситуацію або стали її наслідком. 

Гранична чисельність отримувачів: необмежена  
Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

Правові підстави: наказ Міністерства соціальної політики від 01.07.2016  № 716 
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                        КАРТКА ПОСЛУГИ  ПРЕДСТАВНИЦТВА  ІНТЕРЕСІВ 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 
електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 

 

Зміст послуги: організація надання соціальної послуги представництва інтересів 
сім’ям та/або особам, які перебувають у складних життєвих обставинах (бездомні 

особи, особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на 

певний строк, громадяни похилого віку, інваліди, особи, постраждалі від торгівлі 
людьми, від насильства у сім’ї тощо), прийомним сім’ям, дитячим будинкам 

сімейного типу, сім’ям опікунів, піклувальників; здійснення моніторингу й 

контролю за якістю надання соціальної послуги представництва інтересів. 

Форма надання: денна  
Термін надання: за потреби  

 Соціальні групи, зміст: 1) для бездомних осіб, осіб, які відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк: 
допомогу в оформленні або відновленні документів; 

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; 

допомогу у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 

зв’язків; 
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 

організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 
2) для дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах та влаштовані до 

закладів соціального захисту дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей опікунів, 

піклувальників: 
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 

зв’язків; 

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 
проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 

організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

3) для сімей, осіб з числа національних меншин: 
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 

допомога в оформленні або відновленні документів; 

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; 

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 
зв’язків; 

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 
організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

4) для осіб, які постраждали від торгівлі людьми: 

ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг (за потреби); 

допомога в оформленні або відновленні документів; 
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допомога у наданні послуг перекладача (для іноземців та осіб без громадянства, які 

на законних підставах проживають та/або перебувають на території України); 

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування; 
допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 

зв’язків; 

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 
організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

5) для осіб, сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, осіб з дітьми та 

осіб, які постраждали від насильства у сім’ї: 
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 

допомога в оформленні або відновленні документів; 

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 

зв’язків; 
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 

організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

6) для громадян похилого віку: 
ведення переговорів від імені отримувача соціальних послуг; 

сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 
організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо; 

допомога в оформленні або відновленні документів; 

допомога у розшуку рідних та близьких, відновленні родинних та соціальних 

зв’язків; 
сприяння у забезпеченні доступу до ресурсів і послуг за місцем 

проживання/перебування, встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, 

організаціями, підприємствами, органами, закладами, установами тощо. 
Гранична чисельність отримувачів: необмежена  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

 Правові підстави: наказ Міністерства соціальної політики від 30.12.2015  № 1261 

 
 

 

            

 

 

 

 

 

 



КАРТКА ПОСЛУГИ  ПОСЕРЕДНИЦТВА (МЕДІАЦІЇ) 

 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 

 

Зміст послуги: - допомога у врегулюванні конфліктів; 

- ведення переговорів; 

- опрацювання шляхів та умов розв’язання конфлікту. 

Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

 Соціальні групи:  Соціальна послуга не застосовується між потерпілою особою та 

особою, яка вчинила правопорушення або злочин, у випадках насильства у сім’ї, 

торгівлі людьми, жорстокого поводження з дітьми. 

Соціальна послуга може надаватись в обсязі від 1 до 12 зустрічей тривалістю до 3 

годин кожна. 

Кількість і тривалість зустрічей може бути збільшена за потреби сторін. 

Гранична чисельність отримувачів: необмежена  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

 Правові підстави: наказ Міністерства соціальної політики від 17.08.2016  № 892 
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КАРТКА ПОСЛУГИ  СОЦІАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ ВИПУСКНИКІВ 

ІНТЕРНАТНИХ ЗАКЛАДІВ (УСТАНОВ) 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 

(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 
 

Зміст послуги: відвідування отримувача соціальної послуги інтеграції за місцем 

його проживання (перебування); 

оцінка потреб отримувача соціальної послуги інтеграції та визначення рівня його 
готовності до самостійного життя (комплексна оцінка); 

психологічна підтримка (допомога у формуванні позитивної мотивації, впевненості 

в собі, позитивної самооцінки, навичок спілкування, розв’язання конфліктних 
ситуацій тощо); 

розвиток, формування та підтримка соціальних навичок (самостійного життя, 

самообслуговування, планування бюджету, прийняття та реалізація рішень, 

формування здорового способу життя та безпечної поведінки, комунікативні 
навички тощо); 

консультування з питань професійного самовизначення, здобуття освіти, 

працевлаштування; 
допомога отримувачу соціальної послуги інтеграції у зміцненні/відновленні 

родинних і суспільно корисних зв’язків (зустрічі, бесіди, спілкування телефоном із 

позитивно налаштованими родичами отримувача соціальної послуги соціальної 

інтеграції); підбір і закріплення наставника за отримувачем послуги соціальної 
інтеграції, надання підтримки наставнику в його діяльності; 

інформування з питань прав і гарантій, установлених чинним законодавством для 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 
інформування щодо органів, організацій та закладів, які можуть надавати підтримку 

отримувачу соціальної послуги інтеграції після вибуття з інтернатного закладу 

(установи); 

проведення групових форм роботи з отримувачами соціальної послуги інтеграції 
(тренінги, практичні заняття, рольові ігри, дискусії, групи взаємодопомоги); 

залучення до надання соціальної послуги інтеграції інших суб’єктів соціальної 

роботи та ресурсів громади; 

направлення отримувача соціальної послуги інтеграції до інших надавачів 
соціальних послуг інтеграції, у тому числі для отримання спеціалізованих послуг; 

посередництво та представництво інтересів отримувача соціальної послуги 

інтеграції; листування з іншими суб’єктами надання соціальних послуг, оформлення 
запитів до установ та організацій. 

Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  

 Соціальні групи:  випускники інтернатних закладів 
Гранична чисельність отримувачів: необмежена  

Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

 Правові підстави: наказ Міністерства соціальної політики від 26.09.2016  № 1067 
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КАРТКА ПОСЛУГИ  СОЦІАЛЬНОГО СУПРОВОДУ ПРИ 

 ПРАЦЕВЛАШТУВАННІ ТА НА РОБОЧОМУ МІСЦІ 

Первомайський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді м. 

Первомайський, ½  мікрорайон, буд.56, каб.3 контактний телефон: (248) 3-21-97 

електронна пошта: perv_mcsssdm@ukr.net Приймальні години: 8.00 – 17.00 
(п’ятниця 8.00-15.45); перерва: 12.00-12.45 

 

Зміст послуги: регулярні зустрічі з отримувачем соціальної послуги; 

відвідування отримувача соціальної послуги на робочому місці; 
сприяння в адаптації отримувача соціальної послуги до виконання запропонованої 

роботи, пристосування робочого місця до особливих потреб отримувача соціальної 

послуги; 
сприяння в отриманні інших послуг, організацію взаємодії з іншими суб’єктами 

соціального супроводу; 

навчання отримувача соціальної послуги та розвиток трудових і соціальних 

навичок; 
психологічне консультування та підтримку. 

Форма надання: денна  

Термін надання: за потреби  
 Соціальні групи:  громадяни, які не здатні на рівних умовах конкурувати на ринку 

праці, перебувають у складних життєвих обставинах, бажають працевлаштуватися 

та потребують соціального супроводу; 

Гранична чисельність отримувачів: необмежена  
Умови: безоплатно  

Документи, потрібні для отримання послуги: не потрібні  

Правові підстави: наказ Міністерства соціальної політики від 21.09.2016  № 1044 
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