
Додаток 2  

до Порядку визначення  

потреб населення  

адміністративно-

територіальної  

одиниці у соціальних послугах  

(пункт 2.3) 

 

ЗВЕДЕНИЙ ОБСЯГ ВИТРАТ  

на _____ рік  

для надання соціальних послуг  

___________________________________________ 

(назва адміністративно-територіальної одиниці) 
 

№ з/п Назва послуги Потенційна кількість 

отримувачів соціальної 

послуги, осіб/сімей 

Орієнтовний 

обсяг витрат, 

тис. грн. 

1 Догляд   

1.1 Догляд вдома   

1.2 Догляд стаціонарний   

1.3 Денний догляд   

2 Підтримане проживання   

3 Паліативний догляд   

4 Влаштування до сімейних форм виховання   

5 Соціальна адаптація   

6 Соціальна інтеграція та реінтеграція   

7 Абілітація   

8 Соціальна реабілітація   

8.1 Соціально-психологічна реабілітація   

9 Надання притулку   

10 Кризове та екстрене втручання   

11 Консультування   

12 Соціальний супровід/патронаж   

12.1 Соціальний супровід при працевлаштуванні 

та на робочому місці 

  

13 Представництво інтересів   

14 Посередництво (медіація)   

15 Соціальна профілактика   



 

Додаток 3  

до Порядку визначення  

потреб населення  

адміністративно-

територіальної  

одиниці у соціальних 

послугах  

(пункт 2.3) 

ПЕРЕЛІК  

суб’єктів, що надають соціальні послуги 

Назва соціальної 

служби 

Перелік соціальних 

послуг, що надаються 

відповідно до наказу 

Мінсоцполітики від 03 

вересня 2013 року № 537 

(назва послуги) 

Форми надання 

соціальних 

послуг (денна, 

стаціонарна, 

постійна, 

тимчасова) 

Кількість 

осіб або 

соціальних 

груп, які 

отримують 

соціальні 

послуги 

Категорії осіб або 

соціальних груп, які 

отримують соціальні 

послуги 

Геріатричні 

будинки-

інтернати 

    

Психоневрологічні 

будинки-

інтернати 

    

Пансіонати для 

ветеранів війни 

та праці 

    

Спеціальні 

будинки-

інтернати 

    

Дитячі будинки-

інтернати 

    

Територіальні 

центри 

соціального 

обслуговування 

(надання 

соціальних 

послуг) 

   

 

   

Центри обліку 

бездомних осіб 

    

Будинки нічного 

перебування 

    

Центри 

реінтеграції 

бездомних осіб 

    



Соціальні готелі     

Центри 

соціальної 

адаптації 

звільнених осіб 

    

Центри 

соціальних служб 

для сім’ї, дітей 

та молоді 

-    -  

Центри для ВІЛ-

інфікованих дітей 

та молоді 

    

Центри 

профілактики та 

боротьби зі 

СНІДом 

    

Притулки для 

дітей 

    

Центри 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

(3-18 років) 

    

Центри 

ресоціалізації 

наркозалежної 

молоді 

    

Притулки для 

біженців 

    

Соціальні 

гуртожитки для 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

 

  
 

Заклади для 

дітей-сиріт та 

дітей, 

позбавлених 

батьківського 

піклування 

(інтернатного 

типу) 

    

Соціальні центри 

матері та 

дитини 

    



Центри 

соціально-

психологічної 

реабілітації дітей 

та молоді з 

функціональними 

обмеженнями (7-

35 років) 

    

Центри 

соціально-

психологічної 

допомоги 

    

Інші установи та 

заклади 

соціального 

обслуговування 

та захисту 

населення, у тому 

числі створені 

громадськими та 

благодійними 

організаціями 

    

Фізичні особи, які 

надають 

соціальні послуги 

відповідно 

до постанови 

Кабінету 

Міністрів 

України від 29 

квітня 2004 року 

№ 558 

    

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/558-2004-%D0%BF


 

Додаток 4  

до Порядку визначення  

потреб населення  

адміністративно-

територіальної  

одиниці у соціальних 

послугах  

(пункт 2.3) 

ДАНІ  

щодо забезпечення кадрами соціальної служби/надавача соціальних 

послуг  

центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді 
(найменування підприємств, установ та організацій, які надають соціальні послуги) 

Штатний розпис (посади 

спеціалістів) 

Кількість 

працівників 

згідно із 

штатним 

розписом 

Фактична 

кількість 

працівників 

Навантаження 
Кількість 

працівників, 

які додатково 

потрібні 

Обґрунтування потреби у 

забезпеченні кадрами 

згідно із 

нормативами 

(кількість осіб 

на одного 

спеціаліста) 

фактичне 

(кількість 

осіб на 

одного 

спеціаліста) 
Директор       

Заступник директора 

 
      

Начальник відділу 

 
      

Завідуючі відділенням       

Завідувач сектору       

Спеціаліст       

Фахівець соціальної 

роботи 

      

Педагогічний персонал       

Медичний персонал       

Обслуговуючий персонал       

Працівники бухгалтерії       

Економісти       

Юрисконсульт       

Фахівець із соціальної 

допомоги вдома 

      

Інструктор з трудової 

адаптації 

      

Соціальний працівник       

Соціальний робітник       

Бібліотекар       

культорганізатор       

Працівники кухні       

Працівники підсобного 
господарства 

      

 



 

 

Додаток 4  

до Порядку визначення  

потреб населення  

адміністративно-

територіальної  

одиниці у соціальних 

послугах  

(пункт 2.3) 

ДАНІ  
щодо забезпечення кадрами соціальної служби/надавача соціальних послуг  

територіальні центри соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) 
 (найменування підприємств, установ та організацій, які надають соціальні послуги) 

Штатний розпис (посади 

спеціалістів) 

Кількість 

працівників 

згідно із 

штатним 
розписом 

Фактична 

кількість 

працівників 

Навантаження 
Кількість 

працівників, 

які додатково 

потрібні 

Обґрунтування потреби у 

забезпеченні кадрами 

згідно із 

нормативами 

(кількість осіб 

на одного 

спеціаліста) 

фактичне 

(кількість 

осіб на 

одного 

спеціаліста) 
Директор       

Заступник директора       

Начальник відділу 

Юристконсульт 
      

Завідуючі відділенням       

Завідувач сектору       

Спеціаліст       

Фахівець соціальної 

роботи 
      

Педагогічний персонал       

Медичний персонал       

Обслуговуючий персонал       

Працівники бухгалтерії       

Економісти       

Юрисконсульт       

Фахівець із соціальної 

допомоги вдома 
      

Інструктор з трудової 

адаптації 
      

Соціальний працівник       

Соціальний робітник       

Бібліотекар       

культорганізатор       

Працівники кухні       

Працівники підсобного 

господарства 
      

 


