
 
УКРАЇНА 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 
сесія 8-го скликання 

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
02 березня 2021            Мукачево     №210 
 
 Про зміну назви Відділення соціальної допомоги вдома  управління 
праці та соціального захисту населення  Мукачівської міської ради та 
затвердження Положення про Відділення соціальної допомоги вдома 
управління  соціального захисту населення Мукачівської міської ради 

З метою належної організації роботи виконавчого органу Мукачівської 
міської ради з питань соціального захисту населення, враховуючи рішення 5 сесії 
Мукачівської міської ради 8 скликання від 02.03.2021 №215 “Про внесення змін 
у структуру, штат та загальну чисельність виконавчих органів  Мукачівської 
міської ради”, враховуючи рекомендації постійної комісії з питань гуманітарної 
політики (протокол №3 від  23.02.2021 р.), керуючись ч.1 ст.11, ст. 25, ч. 4 ст. 54, 
ч. 1 ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Мукачівська 
міська рада вирішила: 

1. Змінити повну назву Відділення соціальної допомоги вдома управління 
праці та соціального захисту населення  Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 
39739698) на Відділення соціальної допомоги вдома управління соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради (код ЄДРПОУ 39739698). 

2. Змінити скорочену назву Відділення соціальної допомоги вдома 
управління праці та  соціального захисту населення Мукачівської міської ради - 
ВСДВ УПСЗН ММР (код ЄДРПОУ 39739698)  на ВСДВ УСЗН ММР (код 

3. Затвердити Положення про Відділення соціальної допомоги вдома 
управління соціального захисту населення  Мукачівської міської ради 
(додається). 

4. Вважати таким, що втратило чинність рішення 68-ї сесії Мукачівської 
міської ради 7-го скликання від 28 листопада 2019 року №1604 «Про 
затвердження Положення про відділення соціальної допомоги вдома управління 
праці та соціального захисту населення  Мукачівської міської ради в новій 
редакції». 
Керівнику даного виконавчого органу Мукачівської міської ради подати  
державному реєстратору документи для внесення змін до відомостей про 
юридичну особу у встановленому законодавством України порядку. 
Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну депутатську 



комісію Мукачівської міської ради з питань гуманітарної політики та на 
начальника управління соціального захисту населення Мукачівської міської ради 
Н.Зотову. 
 
 
Міський голова                                                            А. БАЛОГА



 
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення 5 сесії  8 скликання 
Мукачівської міської ради 

 № 210 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
      ПРО ВІДДІЛЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ВДОМА 

УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
МУКАЧІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

 
1. Відділення соціальної допомоги вдома управління  соціального захисту 

населення Мукачівської міської ради (далі – Відділення) є бюджетною 
установою, що здійснює соціальне обслуговування не менш, як 80 одиноких 
громадян, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою 
рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують 
сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з 
медичним висновком. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації приймає Мукачівська 
міська рада, яка є засновником Відділення, що є підзвітним і підконтрольним 
Мукачівській міській раді, її виконавчому комітету, Мукачівському міському 
голові, управлінню  соціального захисту населення  Мукачівської міської ради, 
департаменту соціального захисту населення Закарпатської 
облдержадміністрації з делегованих повноважень. 

3. Положення про Відділення затверджується Мукачівською міською радою.  
4. Кошторис, штатний розпис Відділення в межах визначеної граничної 

чисельності та фонду оплати праці працівників затверджується Мукачівським 
міським головою за поданням керівника управління  соціального захисту 
населення  Мукачівської міської ради. 

5. Відділення у своїй діяльності керується Конституцією України,   законами  
України,  актами Президента  України  та  Кабінету Міністрів України,  
постановами Верховної Ради  України, прийнятими відповідно  до  Конституції  
та Законів України, наказами Міністерства соціальної політики України, актами  
інших  центральних органів виконавчої влади, Мукачівської міської ради, її 
виконавчого комітету, розпорядженнями Мукачівського міського голови та 
іншими нормативно-правовими актами,  а також цим Положенням. 

6. Основними принципами діяльності Відділення є: 
- законність; 
- соціальна справедливість; 
- доступність та відкритість; 
- конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових 

норм; 
- додержання і захист прав людини; 
- адресність та індивідуальний підхід; 
- добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних 

послуг; 



- комплексність та системність під час надання соціальних послуг; 
- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг; 
- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів. 
7. На безоплатне соціальне обслуговування в обсягах визначеними 

Державними стандартами,  у Відділенні мають право одинокі громадяни, які не 
здатні до самообслуговування у зв’язку з частковою втратою рухової активності 
(мають III, IV і V групу рухової активності) і потребують сторонньої допомоги, 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) в домашніх умовах 
згідно з медичним висновком:  

- громадяни похилого віку;  
- особи з інвалідністю (які досягли 18-річного віку), крім осіб з інвалідністю 

унаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, 
які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та 
спеціальне медичне обслуговування, відповідно до Закону України “Про 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на 
виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності”; 

- хворі (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення 
їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці) які не мають рідних, котрі 
повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами похилого віку 
чи визнані особами з інвалідністю у встановленому законом порядку. 
Право на позачергове соціальне обслуговування Відділення мають одинокі 
ветерани війни, особи, на яких поширюється дія Закону України «Про статус 
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», жертви нацистських 
переслідувань, особи, які постраждали  внаслідок Чорнобильської катастрофи і 
віднесені до 1, 2 і 3 категорії. 
Обсяг, зміст, умови та порядок надання Відділенням соціальної послуги догляду 
вдома визначає «Державний стандарт догляду вдома». 
Основними завданнями Відділення є: 
Виявлення громадян, зазначених у пункті 7 цього Положення, формування 
електронної бази даних таких  громадян, визначення  (оцінювання) їх 
індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (наданні соціальних 
послуг); 
Забезпечення якісного соціального обслуговування (наданні соціальних послуг); 
Встановлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями всіх форм 
власності, фізичними особами, родичами громадян, яких обслуговує Відділення, 
з метою сприяння у здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних 
послуг) громадянам, зазначеним у пункті 7 цього Положення. 
Відповідно до поставлених завдань Відділення надає такі соціально-побутові 
послуги:  
приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування, доставка гарячих 
обідів, у тому числі з їдалень, кафе, інших закладів (підприємств) ресторанного 
господарства; 
придбання та доставка товарів з магазину або ринку, доставка книг, газет, 
журналів, медикаментів за кошти громадян, які обслуговуються; 



 виклик лікаря, надання допомоги в проведенні періодичних медичних оглядів та 
госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація 
консультацій лікарів та інших спеціалістів; 
допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої 
гігієни, виконанні різних видів дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті 
одягу та взуття, забезпеченні паливом; 
оформлення документів на отримання субсидій на оплату житлово-комунальних 
послуг та інших видів соціальної допомоги, внесення платежів; 
читання преси; 
оформлення документів на санаторно-курортне лікування, влаштування до 
будинку-інтернату чи стаціонарного відділення територіального центру, 
геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни і праці, 
психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних 
закладів; 
сприяння у забезпеченні необхідними технічними та іншими засобами 
реабілітації; 
оформлення замовлень та організація контролю за своєчасним і якісним 
наданням послуг підприємствами торгівлі, ресторанного господарства, побуту, 
зв’язку, службами житлово-комунального господарства, закладами культури, 
сільськогосподарськими підприємствами тощо; 
створення умов для посильної праці, організації трудової терапії вдома; 
вирішення за дорученням громадян, які обслуговуються, питань у державних 
органах, на підприємствах, в установах і організаціях; 
інші соціальні послуги. 
Методичне забезпечення діяльності Відділення здійснює  Міністерство 
соціальної політики України, координацію та контроль за забезпеченням його 
діяльності - структурний підрозділ соціального захисту населення Закарпатської 
облдержадміністрації, організаційно-методичне  забезпечення та контроль за 
додержанням законодавства про надання соціальних послуг – управління 
соціального захисту населення Мукачівської міської ради. 

Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Відділення взаємодіє із 
виконавчими органами Мукачівської міської ради. 
Відділення очолює завідувач, який призначається на посаду та звільняється з 
посади у встановленому законом порядку Мукачівським міським головою. 
Завідувач Відділення повинен мати: вищу освіту (магістр, спеціаліст) 
відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом на керівній посаді не 
менш, як три роки.  
Завідувач Відділення: 
організовує роботу Відділення, несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на відділення завдань, визначає ступінь відповідальності 
працівників; 
координує діяльність Відділення;     
подає Мукачівському міському голові пропозиції щодо штатного розпису, 
кошторису витрат Відділення;  
готує та затверджує посадові інструкції працівників відділення; 



укладає договори, діє від імені Відділення і представляє його інтереси; 
призначає в установленому порядку на посаду і звільняє з посади працівників 
Відділення; 
видає у межах своєї компетенції накази (в тому числі щодо здійснення 
(припинення) обслуговування  громадян), організовує і контролює їх 
виконання; 
розробляє проект Положення про відділення і подає на затвердження 
Мукачівській міській раді; 
розпоряджається коштами Відділення в межах затвердженого кошторису 
витрат та відповідно до їх цільового призначення.  
Відділення утримується за рахунок коштів, які відповідно до Бюджетного 
кодексу України виділяються з міського бюджету  на соціальний захист 
населення, інших надходжень, а також благодійних коштів громадян, 
підприємств, установ та організацій. 
Головним розпорядником коштів, за які утримується Відділення є управління  
соціального захисту населення  Мукачівської міської ради.  
Гранична чисельність і фонд оплати праці працівників Відділення 
затверджується Мукачівським міським головою.  
Умови оплати праці працівників Відділення та штатна чисельність 

визначаються відповідно до законодавства з питань оплати праці, норм часу, 
чисельності та типового штатного нормативу чисельності працівників 
Відділення, що затверджуються наказами Міністерства соціальної політики 
України. 

Для соціального обслуговування Відділення має право залучати на договірних 
засадах інші підприємства, установи, організації та фізичних осіб, зокрема 
волонтерів. 
Відділення має право в установленому порядку отримувати гуманітарну та 
благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для 
надання допомоги громадянам, зазначеним у пункті 7 цього Положення, та 
поліпшення матеріально-технічної бази Відділення. 
Перевірка роботи Відділення та контроль за організацією діяльності щодо 
додержання законодавства з питань надання соціальних послуг відділення, 
ревізія фінансово-господарської діяльності проводиться відповідно до чинного 
законодавства України.  
Відділення є юридичною особою, не є прибутковою організацією, має рахунки 
в органах Державної казначейської служби, бланк із своїм найменуванням та 
круглу печатку. 
23. Адреса юридичної особи: 89600, Закарпатська область,  м. Мукачево, 
площа Духновича Олександра, 2. 
Заборонено розподіл отриманих Відділенням доходів між працівниками 
Відділення, членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб. 

Доходи отримані Відділенням використовуються для фінансування видатків на 
утримання Відділення, реалізацію мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності,визначених цим Положенням. 

У разі припинення діяльності Відділення, як юридичної особи (у результаті її 
злиття, приєднання, поділу, перетворення, ліквідації) передбачається передача 



активів  неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування у 
дохід бюджету в установленому законодавством порядку. 
Відділення у своїй діяльності забезпечує дотримання вимог Закону України 
«Про захист персональних даних». 
Повна назва: відділення соціальної допомоги вдома управління  соціального 
захисту населення Мукачівської міської ради. 
Скорочена назва: ВСДВ УСЗН ММР. 
Зміни і доповнення до цього Положення вносяться відповідно до процедури 
розгляду питань у Мукачівській міській раді, передбаченої регламентом роботи 
Мукачівської міської ради. 
Питання діяльності Відділення, що не врегульовані цим Положенням, 
вирішуються відповідно до вимог чинного законодавства України. 

 
 

     Міський голова                                                         А.БАЛОГА



 


