
Перелік платних соціальних послуг,  

які надаються комунальною установою Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних послуг» 

 

 

1 Догляд:  

1.1 Догляд вдома - допомога в самообслуговуванні (дотримання особистої гігієни, 

рухового режиму, годування), пересуванні в побутових умовах, 

веденні домашнього господарства (закупівля і доставка 

продуктів харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, 

косметичне прибирання житла, оплата комунальних платежів, 

прання білизни, дрібний ремонт одягу), в організації взаємодії з 

іншими фахівцями та службами (виклик лікаря, працівників 

комунальних служб, транспортних служб тощо); навчання 

навичкам самообслуговування; допомога в забезпеченні 

технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; психологічна підтримка; надання 

інформації з питань соціального захисту населення; допомога в 

оформленні документів 

1.2 Денний догляд - забезпечення умов для денного перебування; забезпечення 

харчуванням; допомога у самообслуговуванні (дотримання 

особистої гігієни, рухового режиму, прийом ліків, годування); 

спостереження за станом здоров'я, надання реабілітаційних 

послуг; формування та підтримка навичок самообслуговування; 

психологічна підтримка; організація денної зайнятості, дозвілля 

2 Послуга 

соціальної 

адаптації 

- 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. 

3 Консультування - допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних 

проблем, шляхів їх вирішення, складання плану виходу із 

складної життєвої ситуації; психологічне консультування 

4 Представництво 

інтересів 

- 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 
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5 Соціальна 

реабілітація 

- навчання, формування, розвиток та підтримка соціально-

побутових навичок (самообслуговування, комунікації, 

позитивної поведінки, приготування їжі, користування 

грошима, орієнтування тощо); допомога у забезпеченні 

технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 

користування ними; психологічна підтримка; організація 

дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої 

діяльності, працетерапії; арт-терапія 

6 Соціальна 

інтеграція  

та реінтеграція 

- розвиток, формування та підтримка соціальних навичок; 

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; представництво інтересів; 

допомога в оформленні документів тощо; корекція 

психологічного стану та поведінки в повсякденному житті; 

надання психологічної підтримки; допомога у 

зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків; 

сприяння організації та діяльності груп самодопомоги; послуги 

перекладу, вивчення державної мови; сприяння у встановленні 

зв’язків із національно-культурними організаціями 

співвітчизників 

7 Кризове  

та  

екстрене 

втручання 

- психологічна допомога (консультування, підтримка, 

діагностика, корекція, психотерапія, реабілітація); 

представництво інтересів, корекція сімейних стосунків; 

організація надання притулку. 

8 Транспортні 

послуги 

- надання автотранспортної послуги в режимі «Соціальне 

таксі»; 

9 Натуральна 

допомога 

- надання натуральної допомоги (пошиття одягу, ремонт одягу, 

ремонт взуття, перукарські послуги, дрібні ремонтні роботи, 

обробіток присадибної ділянки, косіння трави біля будинку, 

рубання та розпилювання дров, косметичне, вологе, генеральне 

прибирання). 


