
РІВНЕНСЬКА МІСЬКА РАДА 
(восьме скликання)

РІШЕННЯ

14 лютого 2023 року м. Рівне № 2985

Про внесення змін і доповнень до Переліку 
соціальних послуг, умов їх надання структурними 
підрозділами Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) 
м. Рівного (нова редакція), затвердженого рішенням 
Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1582

Керуючись Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", 
беручи до уваги Закон України "Про затвердження Указу Президента України 
"Про введення воєнного стану в Україні", враховуючи зміни, внесені до Закону 
України "Про соціальні послуги", до Порядку організації надання соціальних 
послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 
№ 587, до Державного стандарту соціальної послуги натуральної допомоги, 
затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 
25.03.2021 № 147, та до Державного стандарту догляду вдома, затвердженого 
наказом Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 № 760, з 
метою вдосконалення організації надання соціальних послуг Рівненська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Переліку соціальних послуг, умов їх надання структурними 
підрозділами Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Рівного (нова редакція), затвердженого рішенням 
Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1582 "Про затвердження Положення 
про Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) м. Рівного і Переліку соціальних послуг, умов їх надання структурними 
підрозділами Територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) м. Рівного в новій редакції та пов’язані з цим заходи", зміни 
і доповнення, що додаються.

2. Ці зміни і доповнення набирають чинності з 01 січня 2023 року.
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3. Контроль за виконанням цього рішення доручити постійній комісії з 
питань бюджету, фінансів та управління комунальною власністю, постійній 
комісії з питань охорони здоров’я, материнства і дитинства та соціального 
захисту населення, захисту учасників бойових дій і членів сімей загиблих 
героїв Небесної сотні та учасників бойових дій, секретарю міської ради Віктору 
Шакирзяну та заступнику міського голови Марині Кузмічовій, а організацію 
його виконання — директору Департаменту соціальної політики Рівненської 
міської ради Сергію Чернію і директору Територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) м. Рівного Ларисі Степанюк..
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення Рівненської 
міської ради 
14.02.2023 №2985

Зміни і доповнення 
до Переліку соціальних послуг, умов їх надання структурними підрозділами 

Територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) м. Рівного (далі - Перелік), нова редакція якого затверджена

рішенням Рівненської міської ради від 18.11.2021 № 1582

1. У розділі 1 "Загальні положення" Переліку пункт 6 викласти в новій 
редакції такого змісту:

"6. Територіальний центр забезпечує надання соціальних послуг за рахунок 
бюджетних коштів (безоплатно) в обсязі, визначеному державними 
стандартами надання соціальних послуг:

- особам з інвалідністю І групи — всі соціальні послуги, зазначені в 
пункті 1 розділу 1 цього Переліку;

- особам, зазначеним у пункті 2 розділу 1 цього Переліку, які перебувають 
на обліку в Рівненській міській територіальній громаді як внутрішньо 
переміщені особи, — всі послуги, зазначені в пункті 1 розділу 1 цього Переліку, 
що надаються структурними підрозділами для відповідних категорій громадян;

- особам, зазначеним у пункті 2 розділу 1 цього Переліку, — 
інформування, консультування, представництво інтересів, екстрене (кризове) 
втручання;

-особам, зазначеним у пункті 2 розділу 1 цього Переліку, 
середньомісячний сукупний дохід яких становить менше ніж два прожиткові 
мінімуми для відповідної категорії осіб, — усі соціальні послуги, зазначені в 
пункті 1 розділу 1 цього Переліку;

- особам, зазначеним у пункті 2 розділу 1 цього Переліку, — всі соціальні 
послуги, що надає відділення денного перебування".

2. У розділі 1 "Загальні положення" Переліку пункт 9 викласти в новій 
редакції такого змісту:

"9. Середньомісячний сукупний дохід отримувача соціальних послуг для 
визначення права на отримання соціальних послуг за рахунок бюджетних 
коштів (безоплатно) або з установленням диференційованої плати чи платно 
обчислюється згідно з чинним законодавством".
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3. У розділі 2 "Надання соціальних послуг відділенням соціальної 
допомоги вдома Територіального центру" Переліку пункт 4 викласти в новій 
редакції такого змісту:

"4. Відділення соціальної допомоги вдома надає відповідно до державних 
стандартів такі послуги:

1) догляд вдома;
2) інформування;
3) консультування;
4) представництво інтересів;
5) екстрене (кризове) втручання;
6) натураль

Секретар місько Віктор ШАКИРЗЯН


