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Шановні кияни!

Соціальна політика будь-якого міста 
спрямована на захист населення, осо-
бливо людей, які опинились у складних 
життєвих умовах. Щороку Київ збіль-
шує видатки на соціальну підтримку 
різних категорій населення. Навіть 
тоді, коли уряд припинив фінансува-
ти перевезення пільговиків, столична 
влада прийняла рішення компенсува-
ти 1,78 млн грн із міського бюджету. 
Саме тому у 2019 році майже 800 ти-
сяч київських пільговиків безкоштовно 
їздять у громадському транспорті.  

Ефективний соціальний захист – це 
не тільки виплати, а ціла мережа соці-
альних послуг. Київ бере на себе тур-
боту про чоловіків, жінок і дітей з інва-
лідністю, громадян похилого віку, які не 
мають рідних, щоб допомогти.

Наразі міська влада фінансує Ге-
ріатричний пансіонат, де кожен може 
отримати ті послуги, яких потребує. За 
старенькими доглядають кваліфіковані 
спеціалісти, тут комфортні умови про-
живання, організоване дозвілля.

Місто продовжує розвиватися та 
створювати належні умови для людей 
похилого віку, щоб вони не відчували 
самотності. Як це відбувається, Ви змо-
жете прочитати у цьому віснику і ско-
ристатися соціальними послугами.

Ми завжди раді допомогти!

З повагою,
заступник голови КМДА 
Марина Хонда
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КИЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ

Адреса: вул. Бударіна, 11

Як дістатися: 
ст. м. «Житомирська», далі 
маршруткою № 37 до зупинки  
«вул. Валерія Лобановського», далі 
вулицею Бударіна до будинку № 11

E-mail: kgp_kiev@ukr.net 

Телефон: 
+38 (044) 228-30-72

 ■ цілодобова медична допомога; 
 ■ контроль за прийомом ліків; 
 ■ фізична реабілітація, ЛФК;
 ■ функціональна діагностика; 
 ■ лікувальний масаж, оздоровчі про-

цедури;
 ■ психологічні консультації; 
 ■ стоматологія;
 ■ «соляна кімната»; 

 ■ лікувальне харчування; 
 ■ комфортні умови проживання 

(окремі кімнати з усіма зручностями); 
 ■ лікувальний корпус (для лежачих 

клієнтів – палати на двох); 
 ■ бібліотека; 
 ■ перукарня; 
 ■ манікюрний кабінет;
 ■ організація дозвілля

ПОСЛУГИ:
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КИЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ

ХТО МАЄ ПРАВО:
 ■ на безоплатній основі – одинокі кияни-пенсіонери, котрі не мають працездат-

них дітей;
 ■ на платній основі – пенсіонери, які мають працездатних дітей.

ЩО ПОТРІБНО:
 ■ письмова заява;
 ■ копія паспорта; 
 ■ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності згідно з 

чинним законодавством);
 ■ медична довідка, зразок якої можна отримати у районних управліннях праці та 

соціального захисту населення;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (для осіб з інвалідністю);
 ■ копія індивідуальної програми реабілітації (за наявності групи інвалідності);
 ■ довідка про розмір призначеної пенсії/державної соціальної допомоги.

ВАжЛИВО! Усі документи потрібно подати до управління праці та соціального 
захисту населення за місцем реєстрації; путівку до пансіонату видає Депар-
тамент соціальної політики КМДА.

Для забезпечення послугами Київського Геріатричного центру у 2019 році бюджетом 
міста передбачено 37 млн гривень.

Головною умовою проживання у пансіонаті є відрахування 75% пенсії. Кожен, хто про-
живає у пансіонаті, може скористатися двомісячною відпусткою, під час якої особа 
отримує пенсію у повному розмірі зі збереженням місця у пансіонаті.
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 ■ Кожний мешканець пансіонату, який самостійно себе обслуговує, проживає у 
окремій кімнаті з усіма зручностями — з холодильником, телевізором, балконом і сан-
вузлом. У лікувальному корпусі, для лежачих підопічних — переважно палати на двох. 

 ■ Для зручності в усіх кімнатах встановлено кнопку виклику чергового медперсо-
налу.

 ■ Місто забезпечує чотириразове збалансоване харчування, новий одяг, засоби 
особистої гігієни, надання перукарських послуг.
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КИЇВСЬКИЙ ГЕРІАТРИЧНИЙ ПАНСІОНАТ

 ■ На території пансіонату є кабінети лікувальної фізкультури; обладнаний сучасни-
ми тренажерами, фітнес-центр, де з пацієнтами займається досвідчений лікар. 

 ■ До послуг — кабінети функціональної діагностики, масажу, стоматологічний кабі-
нет, «соляна кімната», кабінет психоемоційного розвантаження. 

 ■ На кожному поверсі розташовані кімнати для дозвілля і спілкування, є бібліотека.
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Директор Київського Геріатричного 
пансіонату Антоніна Михайлівна Ур-
бановська:

— Пансіонат належить до комунальної 
власності міста Києва. Фінансується 
він коштами Київської міської держав-
ної адміністрації на 100%. Проблем із 
фінансуванням немає. Харчування у 
нас 4-разове, є всі види дієт. І за при-
значенням лікаря дієтичне та загаль-
не харчування забезпечено повністю.  
Є лікарі всіх профілів.

Головне наше завдання — обслуговування, 
дозвілля, комфортне проживання. Кожний 
місяць наші мешканці відвідують театри 
Києва. У нас є власний транспорт, театри 
нам надають безкоштовні квитки. Кожно-
го місяця проходить якась культурна про-
грама, відбуваються концерти. Волонтери 
проводять із нашими мешканцями дозвіл-

ля, арт-терапію, організовують шахові тур-
ніри, концерти, чаювання, кавування... 

Перебування у пансіонаті добровільне. 
Нікого не тримають насильно. Будь-коли 
можна написати заяву і залишити заклад. 

Хочу особливо підкреслити: те, що в лю-
дей є квартири, якесь особисте майно, 
дачі, машини тощо, ми до цього не маємо 
жодного відношення. Ми не забираємо 
квартири, не забираємо майно, ми навіть 
не питаємо, що в них є. Достатньо, щоб 
людина була одинока і потребувала до-
гляду, — і все. Вона може зі своїм майном 
чинити так, як вона хоче. Тому що сьогод-
ні це є однією із популярних страшилок 
«сарафанного радіо», що буцімто у будин-
ках пристарілих забирають квартири, а 
потім цих пристарілих кудись виганяють.  
Це маячня.

Як виняток, до пансіонату можуть поселятися пенсіонери, у яких є працездатні діти 
за умови 100% відшкодування витрат. Тобто, людина прожила місяць, врахували, 
скільки на неї витрачено. Тоді дітям виставляється рахунок. Затрати в середньому 
— від 7 до 10 тисяч гривень на місяць.
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Кошти надходять  
на Картку киянина. 
Виплати здійснює  
Київський міський центр  
з нарахування  
та здійснення  
соціальних виплат  
(просп. Космонавта Комарова, 7,  
тел. 408-54-88).

МІСЬКА ЦІЛЬОВА ПРОГРАМА  
«ТУРБОТА. НАЗУСТРІЧ КИЯНАМ»

Понад 20 років у столиці діє потужна програма «Турбота», метою якої є надання до-
помоги та соціальної підтримки жителям міста Києва. Щороку ця програма набирає 
потужності. Завдяки її заходам, мільйони киян, зокрема, пенсіонери, особи з інвалідніс-
тю, малозабезпечені сім’ї, учасники АТО та Революції Гідності, сім’ї загиблих, — мають 
можливість реалізувати своє право на соціальний захист навіть тоді, коли держава таке 
право обмежила в той чи інший спосіб. У 2019 році на виконання заходів Програми 
передбачено 3,26 млрд гривень. 

Близько 500 тис. осіб різних категорій киян отримають у 2019 році одноразову допо-
могу до свят. Для цього місто виділяє 355,2 млн гривень. 

При цьому кількість виплат, порівнянно з минулим роком виросла вдвічі.
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Кошти надходять  
на Картку киянина. 
Виплати здійснює  
Київський міський центр  
з нарахування  
та здійснення  
соціальних виплат  
(просп. Космонавта Комарова, 7,  
тел. 408-54-88).

ПОСЛУГИ:

одноразова адресна матеріальна допомога.

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ особи, які опинились у складних життєвих обставинах у зв’язку з хворобою або 
з інших причин;

 ■ малозабезпечені верстви населення міста Києва, якщо середньомісячний су-
купний дохід на кожного члена сім’ї за попередні шість місяців не перевищує два 
прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність, на одну особу в роз-
рахунку на місяць.

ЩО ПОТРІБНО: 

 ■ письмова заява;
 ■ копія паспорта;
 ■ копія пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціаль-

ної допомоги (у разі наявності);
 ■ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності згідно з 

чинним законодавством);
 ■ довідка про доходи всіх членів сім'ї за попередні шість місяців, виданих за міс-

цем отримання доходів або Державними територіальними органами фіскальної 
служби;

 ■ документи, які підтверджують складні життєві обставини, що обґрунтовують по-
требу в наданні матеріальної допомоги;

 ■ копія довідки, виданої за формою, визначеною Порядком оформлення і видачі 
довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, затвердженим поста-
новою Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2014 року № 509 (для внутрішньо 
переміщених осіб).

Заява та документи можуть бути подані в електронній формі (з використанням засобів 
телекомунікаційних систем, через офіційний веб-сайт Департаменту соціальної політи-
ки або інтегровані з ним інформаційні системи, зокрема, з використанням електронно-
го цифрового підпису).

ВАжЛИВО! Усі документи для оформлення соціальної допомоги з бюджету міста 
потрібно подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем 
реєстрації або до Департаменту соціальної політики. Її розмір визначатиметься  
залежно від ситуації, у якій опинилась особа.

На виплату соціальної допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах 
у зв’язку з хворобою або з інших причин, у 2019 році бюджетом міста передбачено 
106,3 млн гривень.
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ПОСЛУГИ:
безкоштовні засоби особистої гігієни: підгузки, пелюшки, урологічні прокладки.

ХТО МАЄ ПРАВО:
лежачі хворі.

ЩО ПОТРІБНО: 
 ■ письмова заява;
 ■ копія паспорта; 
 ■ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності згідно з 

чинним законодавством);
 ■ копія індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-

консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів, що містить показання 
для забезпечення засобами особистої гігієни;

 ■ копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю);
 ■ копія пенсійного посвідчення;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб).

ВАжЛИВО! Усі документи для отримання засобів особистої гігієни за рахунок бю-
джету міста потрібно подати до управління праці та соціального захисту населення 
за місцем реєстрації.

Для забезпечення лежачих хворих безкоштовними засобами особистої гігієни у  
2019 році бюджетом міста передбачено 31,7 млн гривень.
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ПОСЛУГИ:
забезпечення ортопедичним взуттям та устілками.

ХТО МАЄ ПРАВО:
кияни, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом та проблеми при ході.

ЩО ПОТРІБНО:
 ■ письмова заява;
 ■ копія паспорта; 
 ■ копія довідки про присвоєння ідентифікаційного номера (за наявності згідно з 

чинним законодавством);
 ■ копія індивідуальної програми реабілітації або висновку лікарсько-

консультативної комісії лікувально-профілактичних закладів, що містить показання 
для забезпечення ортопедичними виробами;

 ■ копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю);
 ■ копія пенсійного посвідчення;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб). 

ВАжЛИВО! Усі документи для отримання ортопедичного взуття та устілок потрібно 
подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації.

Для забезпечення безкоштовним ортопедичним взуттям та устілками у 2019 році бю-
джетом міста передбачено 13,3 млн гривень.
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ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ учасники бойових дій; 
 ■ ветерани війни та особи, на яких поширюється чинність Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 
 ■ особи, зазначені в абзацах 2-5 частини першої статті 6 Закону України «Про 

жертви нацистських переслідувань»; 
 ■ особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 
 ■ особи, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; 
 ■ ветерани праці; 
 ■ особи з інвалідністю внаслідок загального захворювання; 
 ■ особи з інвалідністю з дитинства; 
 ■ діти війни. 

ЩО ПОТРІБНО: 

 ■ письмова заява про забезпечення санаторно-курортним лікуванням; 
 ■ медична довідка форми № 070/о; 
 ■ документ, що підтверджує пільговий статус. 

ВАжЛИВО! Усі документи потрібно подати до управління праці та соціального за-
хисту населення за місцем реєстрації. 

ЯК І ДЕ ОТРИМАТИ ПІЛЬГОВУ ПУТІВКУ  
ДЛЯ ОЗДОРОВЛЕННЯ
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Виплата грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та за самостійне 
санаторно-курортне лікування здійснюється особам з інвалідністю внаслідок війни, за-
гального захворювання, з дитинства та особам, постраждалим внаслідок Чорнобиль-
ської катастрофи 1 категорії.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! Компенсація виплачується зазначеним категоріям грома-
дян за умови, якщо вони мають право на отримання безкоштовної санаторно-
курортної путівки.

Середня вартість санаторно-курортної путівки для виплати грошової компенсації обчис-
люється з розрахунку 35 відсотків розміру одного прожиткового мінімуму, щороку вста-
новленого законом на 1 січня відповідного року для осіб, які втратили працездатність.

Підставою для отримання грошової компенсації замість путівки є:

 ■ письмова заява про виплату грошової компенсації;
 ■ документ, що підтверджує належність до визначеної пільгової категорії;
 ■ медична довідка форми № 070/о.

Підставою для отримання грошової компенсації за самостійне санаторно-курортне лі-
кування є:

 ■ письмова заява про виплату грошової компенсації;
 ■ документ, що підтверджує належність до визначеної пільгової категорії;
 ■ медична довідка форми № 070/о;
 ■ документ про сплату повної вартості санаторно-курортної путівки строком 

санаторно-курортного лікування не менш як 18 днів, що засвідчує проходження осо-
бою з інвалідністю санаторно-курортного лікування.

 

Грошову компенсацію виплачують структурні підрозділи з питань соціального захисту 
після звернення із заявою про отримання путівки або виплату грошової компенсації 
за  умов, що особа протягом цього періоду не одержувала безоплатної санаторно-
курортної путівки: 

 ■ для осіб з інвалідністю внаслідок загального захворювання, з дитинства ‒ 1 раз 
на 3 роки; 

 ■ для осіб з інвалідністю внаслідок війни – 1 раз на 2 роки; 
 ■ особам з числа осіб, постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи І кате-

горії – 1 раз на рік. 

ВАжЛИВО! Якщо особа, яка перебуває на обліку, в поточному році одержала без-
оплатну путівку за бюджетні кошти від іншої організації, вона знімається з обліку 
на отримання пільгової путівки. Повторне прийняття на облік відбувається відпо-
відно до медичних рекомендацій з урахуванням пільг, при якому потрібно повтор-
но надати заяву та медичну довідку (якщо термін попередньої вичерпано)!
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ТУТ ВАМ ЗАВжДИ ДОПОМОжУТЬ

ДЕПАРТАМЕнТ сОцІАльнОЇ ПОлІТиКи КМДА

Адреса: просп. Комарова, 7 
Як дістатися: Aвтобус № 69, трамвай № 1, 3, маршрутне таксі № 145, 401, 411, 421, 
429, 820 до зупинки «Бульвар Вацлава Гавела»
E-mail: dsp@kmda.gov.ua
Телефон: +38 (044) 404-21-97

ГОлОсІЇВсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення 
Адреса: вул. М.Ломоносова, 5/3 
Як дістатися: від ст. м. «Деміївська» тролейбусами № 11, 12, 43 до зупинки «Голосіїв-
ський парк», далі вул. Маричанська до вул. М.Ломоносова, звідти до будинку № 5/3 
E-mail: upszn@golosiiv.gov.ua 
Телефон: +38 (044) 257-01-34

ДАРницьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: Харківське шосе, 176-Г
Як дістатись: від ст. м. «Бориспільська» маршрутним таксі № 316 до зупинки «Міська 
лікарня № 1», далі вул. Кронштадтська до будинку № 176-Г Харківського шосе
E-mail: upszn@drda.gov.ua
Телефон: +38 (044) 563-99-70, +38 (044) 563-96-42

ДЕснЯнсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Закревського, 87-Д
Як дістатись: від ст. м. «Чернігівська» трамваєм № 28 до зупинки «Соцзабезпечен-
ня», далі вул. Закревського до будинку № 87-Д
E-mail: upsz@desn.gov.ua 
Телефон: +38 (044) 545-14-14, +38 (044) 515-25-97

ДнІПРОВсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Курнатовського, 7-А
Як дістатись: від ст. м. «Чернігівська» трамваєм № 28, 33, 35 до зупинки 
«вул. П.Запорожця», далі вул. Курнатовського до будинку № 7-А
E-mail: ruszn@dnipr.gov.ua
Телефон: +38 (044) 542-66-09, +38 (044) 542-66-60, +38 (044) 542-66-61, 
+38 (044) 510-78-61
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ОбОлОнсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Озерна, 18-А
Як дістатись: від ст. м. «Героїв Дніпра», далі вул. Героїв Дніпра до вул. Озерна, 18-А
E-mail: 3744541@mail.gov.ua
Телефон: +38 (044) 467-98-58, +38 (044) 467-98-70

ПЕчЕРсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Цитадельна, 4/7
Як дістатись: від ст. м. «Арсенальна» тролейбусом № 38 до зупинки «Києво-Печерська 
лавра», далі вул. Цитадельна до будинку № 4/7
E-mail: ruszn06@ukr.net
Телефон: +38 (044) 288-51-24

ПОДІльсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Ярославська, 31-Б
Як дістатись: від ст. м. «Контрактова площа» трамваєм № 11, 12, 16, 19 до зупинки 
«вул. Ярославська», далі вул. Ярославська до будинку № 31-Б
E-mail: office@ruszn07.kiev.ua
Телефон: +38 (044) 425-85-16

сВЯТОшинсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: вул. Гната Юри, 14-Б
Як дістатись: від ст. м. «Берестейська» маршрутним таксі № 429 до зупинки «Універ-
сам», далі вул. Гната Юри до будинку № 14-Б
E-mail: ruszn08@ukr.net
Телефон: +38 (044) 273-20-17, +38 (044) 276-45-38

сОлОМ’ЯнсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: просп. Повітрофлотський, 40
Як дістатись: від ст. м. «Вокзальна» маршрутним таксі № 401 до зупинки «вул. Освіти», 
далі просп. Повітрофлотський до будинку № 40
E-mail: ruszn09@ukr.net
Телефон: +38 (044) 207-39-12, +38 (044) 207-39-21

шЕВчЕнКІВсьКиЙ РАЙОн

Управління праці та соціального захисту населення
Адреса: просп. Перемоги, 5
Як дістатись: від ст. м. «Політехнічний інститут» маршрутним таксі № 720 до зупинки 
«просп. Перемоги», далі просп. Перемоги до будинку № 5
E-mail: ruszn10@ukr.net
Телефон: +38 (044) 236-14-75, +38 (044) 236-14-71
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КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ЦЕНТР 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Aдреса: вул. Котельникова, 32/11 

Як дістатися: ст. метро «Житомирська»

Е-mail: kmtcso@kmda.gov.ua

Телефон: +38 (044) 450-91-66; 

+38 (044) 450-89-29;  

+38 (044) 450-83-47 (диспетчерська)

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯДУ ВДОМА ДЛЯ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТю  
З ПСИХІЧНИМИ ЗАХВОРюВАННЯМИ:

 ■ придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, ме-
дикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

 ■ приготування (допомога у приготуванні) їжі вдома, годування;
 ■ допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігіє-

ни, виконанні дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу;
 ■ виклик лікаря, надання допомоги у проведенні періодичних медичних оглядів та 

госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консуль-
тацій лікарів та інших спеціалістів;

 ■ оформлення документів, внесення платежів за спожиті комунальні послуги;
 ■ оформлення документів на влаштування до психоневрологічного інтернату,  

інших соціальних закладів тощо;
 ■ допомога у самообслуговуванні (зміна натільної, постільної білизни, надання до-

помоги при купанні, миття голови, розчісування).

ІНФОРМАЦІйНИй ВІСНИК  
«ТРЕТІй ВІК: МІСЬКІ СЕРВІСИ І ПОСЛУГИ»

Підготовлено на замовлення Департаменту  
суспільних комунікацій КМДА 
за сприяння Департаменту соціальної політики КМДА 
Українським національним інформаційним агентством 
«Укрінформ»

Над випуском працювали:

 
Збір та підготовка текстів — Ірина Яковенко,  
Каріна Бейко, Аліна Рєзнік

Фото  —  Юлія Овсяннікова, Дмитро Мінченко,  
Сергій Лопарєв, Володимир Тарасов

Дизайн — Наталія Мінєєва

На утримання та надання соціальних послуг Київ-
ським міським територіальним центром соціаль-
ного обслуговування у 2019 році бюджетом міста  
передбачено 30,2 млн гривень
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ТРЕТІЙ ВІК: МІСЬКІ СЕРВІСИ І ПОСЛУГИ / 2'2019

ЩО НЕОБХІДНО: 
 ■ письмова заява громадянина або його законного представника; 
 ■ медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній 

сторонній допомозі та догляду в домашніх умовах;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 ■ довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

 
УВАГА! Послуги надаються соціальним працівником за місцем проживання 
громадянина протягом робочого дня. 

ХТО МАЄ ПРАВО:
 ■ особи з інвалідністю з психічними розладами (соціально-безпечні, що не пере-

бувають на спеціальному диспансерному обліку), які досягли 18-річного віку;
 ■ особи похилого віку, які не мають інвалідності, але перебувають на обліку в пси-

хоневрологічному диспансері з приводу психічних розладів;
 ■ непрацездатні батьки, діти, чоловік, дружина, опікуни в разі їх сумісного прожи-

вання з громадянином, який має психічне захворювання, та які згідно з медичним 
висновком потребують сторонньої допомоги;

 ■ хворих (з числа осіб працездатного віку) на період до встановлення їм групи ін-
валідності, але не більш як на чотири місяці.

Послуги НЕ надаються громадянам, які потребують цілодобового сторонньо-
го догляду.

ВАжЛИВО! Усі документи необхідно подати до Київського міського терито-
ріального центру соціального обслуговування (вул. М.Котельникова, 32/11,  
каб. № 11, тел.: 450-89-29).
Для забезпечення соціальної послуги догляду вдома для осіб з інвалідністю з психічни-
ми захворюваннями у 2019 році бюджетом міста передбачено 13,1 млн гривень.
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СОЦІАЛЬНА ТРАНСПОРТНА ПОСЛУГА З БЕЗОПЛАТНОГО ПЕРЕВЕЗЕННЯ  
СПЕЦІАЛІЗОВАНИМИ АВТОМОБІЛЯМИ:

 ■ до лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та на-
вчальних закладів, протезно-ортопедичних підприємств та майстерень;

 ■ на соціальні, культурно-масові та спортивні заходи за замовленнями установ та 
організацій соціального захисту населення;

 ■ до структурних підрозділів органів виконавчої влади та місцевих органів само-
врядування.

УВАГА! Безоплатні перевезення забезпечуються спеціалізованими автомо-
білями, пристосованими для перевезення інвалідів з порушенням опорно-
рухового апарату, обладнаними пандусами та спецпідйомниками, в межах 
м. Києва (в разі, якщо заклад знаходиться за межами м. Києва, перевезення 
здійснюється лише до залізничного вокзалу). 

Перевезення не здійснюються до магазинів та ринків, інших закладів та установ з ме-
тою вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей осіб, яким нада-
ються транспортні послуги.

Для забезпечення соціальної транспортної послуги у 2019 році бюджетом міста перед-
бачено 8,7 млн гривень.
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ХТО МАЄ ПРАВО:
Мешканці міста Києва, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з захворювання-
ми опорно-рухового апарату, пересуваються на візках або милицях і згідно з медичним 
висновком мають ІІІ, IV або V групу рухової активності та належать до категорій грома-
дян:

 ■ осіб з інвалідністю І, ІІ груп, які досягли 18-річного віку, та дітей з інвалідністю 
старше трьох років;

 ■ хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інва-
лідності, але не більше, як на чотири місяці);

 ■ осіб з інвалідністю та хворих, яким проводяться процедури за життєвими показ-
никами (гемодіаліз тощо);

 ■ інвалідів у складі маломобільних груп населення (незалежно від громадянства 
та місця реєстрації) на час проведення загальнодержавних заходів.

ЩО НЕОБХІДНО:
 ■ письмова заява; 
 ■ медичний висновок про нездатність до самообслуговування та потребу в сто-

ронній допомозі;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 ■ довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування.

ВАжЛИВО! Усі документи необхідно подати до Київського міського терито-
ріального центру соціального обслуговування (вул. М.Котельникова, 32/11,  
каб. № 4, тел.: 450-83-47).
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОСЛУГИ  
(У ВИГЛЯДІ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ):

 ■ забезпечення (за наявності) одя-
гом, взуттям б/в, іншими предметами 
першої потреби;

 ■ забезпечення (за наявності) засо-
бами особистої гігієни (підгузки, уроло-
гічні прокладки, пелюшки, шапочки для 
купання лежачих хворих);

 ■ перукар та ремонт одягу (за наяв-
ності).

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ громадяни, які не здатні до само-
обслуговування у зв’язку з похилим  
віком, хворобою, інвалідністю, і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і 
допомогу, або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю 
в установленому порядку; 

 ■ інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб праце-
здатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 
місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх 
сімей нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї; 

 ■ громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям 
і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним 
лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інва-
лідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний 
дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї; 

 ■ внутрішньо переміщені особи.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ особиста письмова заява або заява законного представника;
 ■ довідки про доходи членів сім’ї за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб);
 ■ копія індивідуальної програми реабілітації (МСЕК) або висновку ЛКК, що містить 

показання для забезпечення засобами особистої гігієни;
 ■ копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю).

ВАжЛИВО! Для отримання натуральної допомоги документи необхідно подати 
до Київського міського територіального центру соціального обслуговування 
(вул. М.Котельникова, 32/11, каб. № 5, тел.: 450-92-79).
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОДУКТОВИМИ НАБОРАМИ

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ особи, які перебувають на обліку у спеціалізованому відділенні соціальної допо-
моги вдома особам з інвалідністю з психічними захворюваннями Київського місько-
го територіального центру соціального обслуговування, середньомісячний сукупний 
дохід яких за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення, не переви-
щує трьох прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність; 

 ■ особи, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хворо-
бою, інвалідністю, і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, 
або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю та пере-
бувають на обліку в районних територіальних центрах соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), залежно від розміру середньомісячного сукупного до-
ходу за попередні шість місяців, що передують місяцю звернення.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ особиста письмова заява або заява законного представника;
 ■ довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення.

ВАжЛИВО! Усі документи для забезпечення гарячим харчуванням або про-
дуктовими наборами необхідно подати до Київського міського територіально-
го   центру соціального обслуговування або районних територіальних центрів со-
ціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Києва.

Для забезпечення безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами у 2019 році 
бюджетом міста передбачено 18,0 млн гривень.



22 ТРЕТІЙ ВІК: МІСЬКІ СЕРВІСИ І ПОСЛУГИ / 2'2019

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МИюЧИМИ ЗАСОБАМИ

ХТО МАЄ ПРАВО:

малозабезпечені громадяни (середньомісячний дохід яких за попередні шість місяців 
не перевищує три прожиткових мінімуми для осіб, які втратили працездатність), які не 
здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському або районних тери-
торіальних центрах соціального обслуговування міста Києва.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ особиста письмова заява або заява законного представника;
 ■ довідка про доходи за шість місяців, що передують місяцю звернення;
 ■ медичний висновок про здатність до самообслуговування.

ВАжЛИВО! Усі документи для отримання миючих засобів необхідно подати 
до Київського міського територіального центру соціального обслуговування або 
районних територіальних центрів соціального обслуговування (надання соці-
альних послуг) міста Києва.

Для забезпечення громадян миючими засобами у 2019 році бюджетом міста перед-
бачено 1 282,2 тис. гривень.
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМПЛЕКТАМИ ПОСТІЛЬНОЇ БІЛИЗНИ

ХТО МАЄ ПРАВО:

громадяни, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та 
перебувають на обліку в міському або районних територіальних центрах соціального 
обслуговування міста Києва.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ особиста письмова заява або заява законного представника;
 ■ медичний висновок про здатність до самообслуговування.

ВАжЛИВО! Усі документи для отримання комплектів постільної білизни необ-
хідно подати до Київського міського територіального центру соціального обслу-
говування або районних територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Києва.

Для забезпечення громадян комплектами постільної білизни у 2019 році бюджетом 
міста передбачено 855,0 тис. гривень.
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ВАжЛИВО! Усі документи для отримання соціальних послуг, які надаються 
районними територіальними центрами соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) необхідно подати до районного територіального центру 
соціального обслуговування міста Києва за місцем проживання. 

Для утримання та надання соціальних послуг районними територіальними центрами 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) у 2019 році бюджетом міста 
передбачено 263,1 млн гривень.

СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА ДОГЛЯД ВДОМА

 ■ придбання і доставка продовольчих, промислових та господарських товарів, ме-
дикаментів за кошти громадян, які обслуговуються;

 ■ приготування (допомога в приготуванні) їжі вдома, годування;
 ■ допомога у прибиранні приміщення, пранні білизни, дотриманні особистої гігіє-

ни, виконанні дрібних ремонтних робіт у приміщенні, ремонті одягу;
 ■ виклик лікаря, надання допомоги у проведенні періодичних медичних оглядів та 

госпіталізації, відвідування хворих у закладах охорони здоров’я, організація консуль-
тацій лікарів та інших спеціалістів;

 ■ оформлення документів, внесення платежів за спожиті комунальні послуги;
 ■ оформлення документів на санітарно-курортне лікування, влаштування до 

будинку-інтернату, геріатричного будинку-інтернату, пансіонату для ветеранів війни 
і праці, психоневрологічного інтернату, будинку для ветеранів, інших соціальних за-
кладів. 

ХТО МАЄ ПРАВО:

Одинокі громадяни, які не здатні (частково не здатні) до самообслуговування у зв’язку 
з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи рухової активності) та 
потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно 
з медичним висновком, а саме: 

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

слідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання;
 ■ хворі (з числа одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більш як чотири місяці).

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ письмова заява;
 ■ медичний висновок про нездатність до самообслуговування, потребу в постійній 

сторонній допомозі та догляду в домашніх умовах;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 ■ довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб).

УВАГА! Соціальна послуга НЕ надається громадянам, які потребують цілодо-
бового стороннього догляду.

РАЙОННІ ТЕРИТОРІАЛЬНІ ЦЕНТРИ 
СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  
(НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ)
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ПОСЛУГА СОЦІАЛЬНА АДАПТАЦІЯ:

 ■ надання інформації з питань соціального захисту населення; 
 ■ навчання, формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної ком-

петенції; 
 ■ корекція психологічного стану та поведінки у повсякденному житті; 
 ■ надання психологічної підтримки; 
 ■ допомога у зміцненні/відновленні родинних та суспільно корисних зв’язків;
 ■ навчання та дозвілля у клубах за інтересами, клубах активного довголіття, уні-

верситетах третього віку.

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ громадяни похилого віку;
 ■ особи з інвалідністю.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ письмова заява;
 ■ медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному догляді та 

відсутність медичних протипоказань для перебування у колективі;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 ■ довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб).
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СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ ПОСЛУГИ  
(У ВИГЛЯДІ НАТУРАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ):

 ■ забезпечення (за наявності) одя-
гом, взуттям б/в, іншими предметами 
першої потреби;

 ■ забезпечення (за наявності) засо-
бами особистої гігієни (підгузки, уроло-
гічні прокладки, пелюшки, шапочки для 
купання лежачих хворих);

 ■ забезпечення (за наявності) мию-
чими засобами;

 ■ забезпечення (за наявності) про-
дуктовими наборами, гарячим харчу-
ванням;

 ■ перукар та ремонт одягу (за наяв-
ності).

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ громадяни, які не здатні до самообслуговування у зв’язку з похилим віком, хво-
робою, інвалідністю і не мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, 
або рідні є громадянами похилого віку чи визнані особами з інвалідністю в установ-
леному порядку; 

 ■ інші громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб праце-
здатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири 
місяці), які мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб 
похилого віку, осіб з інвалідністю, за умови, що середньомісячний сукупний дохід їх 
сімей  нижчий ніж 1,5 прожиткового мінімуму для сім’ї; 

 ■ громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям 
і зареєстровані у державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним 
лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей з інва-
лідністю, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний 
дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї; 

 ■ внутрішньо переміщені особи.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ особиста письмова заява або заява законного представника;
 ■ довідки про доходи членів сім’ї за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для внутріш-

ньо переміщених осіб);
 ■ копія індивідуальної програми реабілітації (МСЕК) або висновку ЛКК, що містить 

показання для забезпечення засобами особистої гігієни;
 ■ копія висновку МСЕК про встановлення інвалідності (для осіб з інвалідністю).
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СОЦІАЛЬНА ПОСЛУГА КОНСУЛЬТУВАННЯ: 

 ■ допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх 
вирішення; 

 ■ складання плану виходу із складної життєвої ситуації; 
 ■ психологічне консультування.

ХТО МАЄ ПРАВО:

 ■ громадяни похилого віку;
 ■ особи з інвалідністю.

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ письмова заява;
 ■ медичний висновок про потребу в соціальній адаптації або денному догляді  

та відсутність медичних протипоказань для перебування у колективі;
 ■ копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);
 ■ довідка про реєстрацію місця проживання або місця перебування;
 ■ копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для  

внутрішньо переміщених осіб).

УВАГА! Послуга надається у 6 районних територіальних центрах соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) — Голосіївського, Дарницького, 
Деснянського, Печерського, Святошинського, Шевченківського районів.
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«Університет третього віку» утворено за ініціативи київської міської влади 2009 року як 
безкоштовний навчальний заклад для пенсіонерів. 

Сьогодні цей нетиповий ВУЗ має 73 факультети та 69 гуртків, у яких навчається  
2810 осіб, з них 464 особи з інвалідністю. 

НАЙБІЛЬШ ПОПУЛЯРНІ фАКУЛЬТЕТИ:

 ■ Здорового способу життя;
 ■ Мистецтвознавства;
 ■ Прикладного та художнього мистецтва;
 ■ Іноземної мови;
 ■ Права;

фОРМИ НАВЧАННЯ:

 ■ лекційні заняття з обговоренням;
 ■ практичні заняття;
 ■ фізичні вправи;

УНІВЕРСИТЕТ ТРЕТЬОГО ВІКУ

 ■ Інформаційних технологій;
 ■ Психології;
 ■ Краєзнавства, історичний;
 ■ Літературний;
 ■ Музичний, хорового співу.

 ■ гурткові заняття;
 ■ екскурсії, подорожі;
 ■ концерти.
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ТРЕТІЙ ВІК: МІСЬКІ СЕРВІСИ І ПОСЛУГИ / 2'2019

ХТО МАЄ ПРАВО: 

люди похилого віку, які перебувають на обліку у районному територіальному центрі. 

ЩО НЕОБХІДНО:

 ■ письмова заява;
 ■ медичний висновок про потребу у соціальній адаптації або денному догляді;
 ■ медичний висновок про відсутність медичних протипоказань для перебування 

у колективі.

ВАжЛИВО! Усі документи для зарахування до Університету третього віку необ-
хідно подати до районного територіального центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Києва за місцем проживання. 

УВАГА! Освіта в університеті є безкоштовною, навчальний (базовий) курс три-
ває протягом академічного року. Навчання проводять волонтери. Слухачі ма-
ють можливість відвідувати одночасно різні факультети. 
Студент, який в повному обсязі виконав навчально-тематичний план та про-
граму передбачену на факультеті, отримує сертифікат про закінчення Універ-
ситету третього віку.
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