
Поселення до психоневрологічних будинків-інтернатів відбувається відповідно до
Закону України «Про соціальні послуги», Порядку надання соціальних послуг особам з
інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 26.06.2019 №576 та Типового положення про
психоневрологічний інтернат, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 14.12.2016 Р №957.

Психоневрологічний будинок-інтернат (далі - Інтернат) є стаціонарним інтернатним
закладом для соціального захисту, що утворюється для тимчасового або постійного
проживання/перебування осіб із стійкими інтелектуальними та/або психічними
порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду, соціально-побутового
обслуговування, надання медичної допомоги, соціальних послуг та комплексу
реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії за участю
лікаря-психіатра не протипоказане перебування в інтернаті.

До психоневрологічного будинку - інтернату приймаються громадяни похилого віку
та особи з інвалідністю віком старше 18 років із стійкими інтелектуальними та/або
психічними порушеннями, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду,
побутового обслуговування, надання медичної допомоги, комплексу реабілітаційних послуг і
яким згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю лікаря-психіатра не
протипоказане перебування в інтернаті, незалежно від наявності осіб, зобов’язаних за
законом їх утримувати, або опікунів та піклувальників.

Відповідно до статті 28 Закону України «Про соціальні послуги» соціальні послуги
надаються отримувачам: за рахунок бюджетних коштів, з установленням диференційованої
плати залежно від доходу отримувача соціальних послуг, за рахунок отримувача соціальних
послуг або третіх осіб.

Надавачі соціальних послуг державного та комунального секторів надають соціальні
послуги:

1. За рахунок бюджетних коштів:
а) незалежно від доходу отримувача соціальних послуг:
особам, які постраждали від торгівлі людьми і отримують соціальну допомогу

відповідно до законодавства у сфері протидії торгівлі людьми, особам, які постраждали від
домашнього насильства або насильства за ознакою статі, дітям з інвалідністю, особам з
інвалідністю I групи, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, особам з
їх числа віком до 23 років, сім’ям опікунів, піклувальників, прийомним сім’ям, дитячим
будинкам сімейного типу, сім’ям патронатних вихователів, дітям, визначеним пунктом
5 частини шостої статті 13 цього Закону, - всі соціальні послуги.

б) отримувачам соціальних послуг, крім зазначених у пункті 1 цієї частини,
середньомісячний сукупний дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для
відповідної категорії осіб, - всі соціальні послуги.

2. З установленням диференційованої плати в порядку, визначеному Кабінетом
Міністрів України, надаються соціальні послуги отримувачам соціальних послуг,
середньомісячний сукупний дохід яких перевищує два прожиткові мінімуми, але не перевищує
чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб.

3. За рахунок отримувача соціальних послуг або третіх осіб надаються соціальні
послуги:

1) отримувачам соціальних послуг, середньомісячний сукупний дохід яких перевищує
чотири прожиткові мінімуми для відповідної категорії осіб;

2) понад обсяги, визначені державним стандартом соціальних послуг.
До заяви особи з інвалідністю, особи похилого віку, її законного представника,

органу опіки та піклування додаються такі документи:
1.письмова заява особи, яка виявила бажання проживати/перебувати в Інтернаті (для

дієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);
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2.письмова заява законного представника та рішення органу опіки та піклування про
влаштування до Інтернату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);

3.рішення органу опіки та піклування про влаштування до Інтернату (для недієздатних
осіб у разі відсутності законного представника);

4.паспорт особи або інший документ, що посвідчує особу, яка влаштовується в
Інтернат;

5.копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних осіб —
платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника
податків, або копії паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання
відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та
офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органові і мають відмітку в
паспорті);

6.медична карта з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю
лікаря-психіатра про можливість проживання/перебування в Інтернаті за формою,
встановленою МОЗ;

7.довідка про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання) та/або державної соціальної допомоги, виданої органами Пенсійного фонду
України та/або структурними підрозділами з питань соціального захисту населення
районних держадміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах структурних
підрозділів з питань соціального захисту населення.

8.довідка до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою
затвердженою МОЗ (за наявності інвалідності);

9.довідка для направлення особи з інвалідністю до Інтернату за формою встановленою
МОЗ (за наявності інвалідності);

10.індивідуальна програма реабілітації особи з інвалідністю за встановленою формою
(за наявності інвалідності);

11.копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною особи, щодо якої вирішується питання про влаштування до Інтернату (для
недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких обмежена);

12.копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або
піклувальника особі, щодо якої вирішується питання про влаштування до Інтернату (за
наявності опікуна або піклувальника);

13.копія паспорта опікуна або піклувальника особи, щодо якої вирішується питання
про влаштування до Інтернату (за наявності опікуна або піклувальника);

14.пенсійне посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги
(за наявності);

15.копія договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
16.довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
17.трьох фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри;
18.акт оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
19. тест ПЛР.
Документи для влаштування особи до інтернату подаються такою особою, опікуном

або піклувальником чи органом опіки та піклування (у разі коли опіку або піклування над
особою здійснює орган опіки та піклування) до структурних підрозділів з питань соціального
захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій,
виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад
територіальних громад.



Влаштування до Чернівецького геріатричного пансіонату відбувається відповідно
Закону України «Про соціальні послуги», Типового положення про будинок-інтернат для
громадян похилого віку та осіб з інвалідністю, який затверджений постановою Кабінету
Міністрів України від 02.09. 2020 № 772 та Положення про Чернівецький геріатричний
пансіонат, затвердженого розпорядженням голови обласної ради від 23.10.2020 № 492 (далі –
Положення). Чернівецький геріатричний пансіонат (далі-геріатричний пансіонат) є
стаціонарним закладом соціального захисту, що утворюється для цілодобового проживання
(перебування) та догляду за громадянами похилого віку та особами, які за станом здоров’я
потребують стороннього догляду, соціально-побутового, медичного обслуговування,
соціальних послуг і комплексу реабілітаційних заходів (далі - підопічні).

До геріатричного пансіонату приймаються
1. громадяни, які досягли пенсійного віку, встановленого статтею 26 Закону України

“Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, а також особи, яким до
досягнення зазначеного пенсійного віку залишилося не більш як півтора року, - до
геріатричного пансіонату;

2. особи з інвалідністю у віці більше 18 років, які за станом здоров’я потребують
стороннього догляду, соціально-побутового обслуговування, медичної допомоги та комплексу
реабілітаційних заходів і яким згідно з висновком лікарської комісії не протипоказане
перебування в інтернаті, - до будинку-інтернату для осіб з інвалідністю.

До геріатричного пансіонату на повне державне утримання безоплатно
приймаються:

● особи з інвалідністю I групи;
● громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний

дохід яких становить менше двох прожиткових мінімумів для непрацездатних осіб.
Громадяни похилого віку, особи з інвалідністю II-III груп, середньомісячний сукупний

дохід яких перевищує два прожиткових мінімуми, але не перевищує чотирьох прожиткових
мінімумів для непрацездатних осіб, влаштовуються до геріатричного пансіонату та
отримують соціальні послуги з установленням диференційованої плати відповідно до
законодавства.

Якщо середньомісячний сукупний дохід громадян похилого віку, осіб з інвалідністю
II-III груп перевищує чотири прожиткових мінімуми, такі особи влаштовуються до
геріатричного пансіонату за умови оплати послуг.

У разі отримання громадянами похилого віку та особами з інвалідністю соціальних
послуг із установленням диференційованої плати або за умови оплати послуг, а також у разі
отримання соціальних послуг денного догляду, підтриманого проживання (якщо
геріатричний пансіонат не забезпечує харчуванням) пенсія (щомісячне довічне грошове
утримання) та/або державна соціальна допомога виплачується їм у повному розмірі.

За наявності вільних місць до геріатричного пансіонату можуть прийматися
громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, у яких є особи, які повинні забезпечувати їм
догляд і допомогу за договором довічного утримання, спадковим договором, за умови оплати
послуг.

Влаштування до геріатричного пансіонату відбувається на підставі наступних
документів:

1) письмової заяви підопічного про прийняття до геріатричного пансіонату;
2) письмової заяви законного представника та рішення органу опіки та піклування про

влаштування до геріатричного пансіонату (для недієздатних осіб, яким призначено опікунів);
3) рішення органу опіки та піклування про влаштування до геріатричного пансіонату

(для недієздатних осіб у разі відсутності опікуна);
4) копії паспорту громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу

особи, що потребує надання соціальних послуг;
5) копії документа, що засвідчує реєстрацію у державному реєстрі фізичних осіб -

платників податків, у якому зазначається реєстраційний номер облікової картки платника
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податків, або копія паспорта громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні
переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника
податків, офіційно повідомили про це відповідному органу доходів і зборів і мають про це
відмітку в паспорті);

6) медичної картки з висновком лікарської комісії про можливість перебування в
геріатричному пансіонаті;

7) копії довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою,
затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

8) довідки для направлення особи з інвалідністю до геріатричного пансіонату за
формою, затвердженою МОЗ;

9) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою,
затвердженою МОЗ (для осіб з інвалідністю);

10) копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною особи, що потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена);

11) копії рішення суду або органу опіки та піклування про призначення опікуна або
піклувальника особі, що потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб,
цивільна дієздатність яких обмежена) (за наявності);

12) документу, що підтверджує повноваження представника органу опіки та
піклування (якщо заява подається органом опіки та піклування);

13) довідки про розмір призначеної пенсії (щомісячного довічного грошового
утримання) або державної соціальної допомоги (за умови призначення);

14) довідки про середньомісячний сукупний дохід сім’ї;
15) акту оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах (за наявності),

складений соціальним менеджером/фахівцем із соціальної роботи;
16) копії паспорта громадянина України опікуна або піклувальника особи, яка

потребує надання соціальних послуг (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність
яких обмежена) (за наявності);

17) копії договору про відкриття та обслуговування поточного рахунка (за наявності);
18) копії пенсійного посвідчення або посвідчення особи, яка отримує державну

соціальну допомогу (за наявності);
19) копії довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (за наявності);
20) двох фотокарток особи, яка потребує надання соціальних послуг, розміром 3×4

сантиметри;
21) тесту ПЛР.
Документи для влаштування особи геріатричного пансіонату подаються такою

особою, опікуном або піклувальником чи органом опіки та піклування (у разі коли опіку або
піклування над особою здійснює орган опіки та піклування) до структурних підрозділів з
питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі
держадміністрацій, виконавчих органів міських рад міст обласного значення, сільських,
селищних, міських рад  територіальних громад.



Влаштування до дитячого будинку-інтернату відбувається відповідно до Закону
України «Про соціальні послуги» та Типового положення про дитячий будинок-інтернат,
який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від  14.12.2016 №978.

Дитячий будинок-інтернат – це стаціонарна соціально-медична установа, призначена
для тимчасового (до шести місяців) або постійного (понад шість місяців) перебування або
проживання дітей з інвалідністю віком від 4 до 18 років (далі - вихованці) та осіб з
інвалідністю віком до 35 років (далі - підопічні) з порушеннями фізичного, інтелектуального
розвитку та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду,
побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних
заходів і згідно з медичним висновком не мають протипоказань для перебування в зазначеній
установі незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх утримувати.

До будинку-інтернату приймаються діти з інвалідністю віком від 4 до 18 років та
особи з інвалідністю віком до 35 років із порушеннями фізичного, інтелектуального розвитку
та психічними розладами, які за станом здоров’я потребують стороннього догляду,
побутового обслуговування, медичної допомоги, освітніх послуг, комплексу реабілітаційних
заходів згідно з медичним висновком, не мають протипоказань для перебування в
будинку-інтернаті незалежно від наявності осіб, зобов’язаних згідно із законом їх
утримувати.

Влаштування дитини з інвалідністю до будинку-інтернату здійснюється на період, що
не перевищує одного року, згідно з путівкою, виданою структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення (у разі влаштування дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, згідно з путівкою, виданою службою у справах дітей обласної,
Київської або Севастопольської міської держадміністрації (органом виконавчої влади
Автономної Республіки Крим) за погодженням із структурним підрозділом з питань
соціального захисту населення) на підставі:

1) заяви батьків, опікунів/піклувальників, інших законних представників, керівника
установи, в якій перебувала дитина з інвалідністю, про прийняття дитини з інвалідністю до
будинку-інтернату та рішення органу опіки та піклування, прийнятого відповідно до Порядку
зарахування дітей на цілодобове перебування до закладів незалежно від типу, форми
власності та підпорядкування.;

2) свідоцтва про народження або паспорта (за наявності);
3) реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

4) відомостей про батьків, інших законних представників, родичів дитини з інвалідністю
і членів її сім’ї (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та контактної інформації;

5) медичної довідки про санітарно-епідеміологічне оточення (контакт з інфекційними
хворими), що дійсна протягом трьох днів;

6) виписки з медичної документації за формою № 112/о “Історія розвитку дитини”,
затвердженою МОЗ, з висновком лікарсько-консультативної комісії за участю дитячого
лікаря-психіатра про можливість перебування дитини з інвалідністю в будинку-інтернаті;

7) висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку дитини, виданого
інклюзивно-ресурсним центром (за наявності);

8) індивідуальної програми реабілітації дитини з інвалідністю за формою, затвердженою
МОЗ;

9) психолого-педагогічної характеристики (у разі переведення з будинку дитини, закладу
освіти тощо);

10) пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги
(за наявності);
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11) довідки про розмір призначеної пенсії та/або державної соціальної допомоги, виданої
уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого
органу міської, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради,
аліментів (за умови призначення);

12) документа про освіту дитини з інвалідністю, інформації з закладів освіти (за
наявності);

13) трьох фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри;
14) копії ощадної книжки дитини з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в

установі банку для перерахування пенсії, державної соціальної допомоги та інших видів
виплат відповідно до законодавства (за наявності);

15) копій паспортів батьків дитини з інвалідністю (для дітей, в яких є батьки);
16) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності);
17) акту оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
18) тесту ПЛР.
Діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування, крім зазначених документів,

додатково подають:
● копії рішення органу опіки та піклування за місцем проживання (перебування)

дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, про її влаштування до
будинку-інтернату та/або рішення про встановлення опіки чи піклування над нею;

● копії рішення органу опіки та піклування про надання статусу дитини-сироти або
дитини, позбавленої батьківського піклування;

● копії документа, що підтверджує право власності дитини-сироти або дитини,
позбавленої батьківського піклування, на нерухомість (за наявності);

● опису майна дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування, за
формою згідно з додатком 7 до Порядку провадження органами опіки та піклування
діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 “Питання діяльності органів опіки та
піклування, пов’язаної із захистом прав дитини” (Офіційний вісник України, 2008 р., № 76,
ст. 2561);

● копії рішення органу опіки та піклування про встановлення опіки над майном
дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування (за наявності);

● документа, що підтверджує взяття дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування, на квартирний облік громадян, які потребують поліпшення
житлових умов, після досягнення нею 16-річного віку (у разі відсутності житла);

● копії обліково-статистичної картки дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування.

Влаштування осіб з інвалідністю до будинку-інтернату здійснюється згідно з путівкою,
виданою структурним підрозділом з питань соціального захисту населення на підставі:

1) особистої заяви особи з інвалідністю або її опікуна/піклувальника, або керівника
установи, яка здійснювала опіку чи піклування над такою особою, або копії клопотання
органу опіки та піклування, на обліку в якому перебуває така особа, про влаштування
(переведення) до будинку-інтернату;

2) паспорта або іншого документа, що посвідчує особу;
3) реєстраційного номера облікової картки платника податків (за наявності), крім

фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це
відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті;

4) пенсійного посвідчення або посвідчення отримувача державної соціальної допомоги
(за наявності);
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5) відомостей про батьків, інших законних представників, родичів і членів сім’ї особи з
інвалідністю (для підтримання зв’язку та родинних стосунків) із зазначенням прізвища,
імені, по батькові та контактної інформації;

6) медичної карти та висновку лікарської комісії за участю лікаря-психіатра про
можливість перебування особи з інвалідністю в будинку-інтернаті за формою, встановленою
МОЗ;

7) індивідуальної програми реабілітації особи з інвалідністю за формою, затвердженою
МОЗ;

8) копії виписки з акта огляду медико-соціальною експертною комісією за формою,
встановленою МОЗ;

9) довідки для направлення особи з інвалідністю до будинку-інтернату за формою,
встановленою МОЗ;

10) довідки про розмір призначеної пенсії та/або державної соціальної допомоги, виданої
уповноваженим органом на запит структурного підрозділу з питань соціального захисту
населення районної, районної у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого
органу міської, районної у місті у разі утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради (за
умови призначення);

11) копії рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання недієздатною
особи з інвалідністю, щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату
(за наявності);

12) копії рішення суду про призначення опікуна/піклувальника особі з інвалідністю,
щодо якої вирішується питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з
інвалідністю, визнаної недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

13) копії паспорта опікуна/піклувальника особи з інвалідністю, щодо якої вирішується
питання про влаштування до будинку-інтернату (для особи з інвалідністю, визнаної
недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена) (за наявності);

14) трьох фотокарток розміром 3 х 4 сантиметри;
15) копії ощадної книжки особи з інвалідністю або договору про відкриття рахунка в

установі банку для перерахування пенсії та/або державної соціальної допомоги та інших
видів виплат відповідно до законодавства (за наявності);

16) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб (за наявності);
17) акту оцінки потреб особи/сім’ї у соціальних послугах;
18) тесту ПЛР
Документи для влаштування до дитячого будинку-інтернату подаються особою з

інвалідністю, батьками дитини з інвалідністю, опікунами/піклувальниками, іншими
законними представниками, установою, в якій дитина з інвалідністю/особа з інвалідністю
перебуває на вихованні, догляді та лікуванні, органами опіки та піклування, на обліку в яких
перебувають такі особи (для осіб з інвалідністю, визнаних недієздатними або цивільна
дієздатність яких обмежена).

Документи подаються до структурних підрозділів з питань соціального захисту
населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчих
органів міських, районних у містах у разі утворення (крім мм. Києва та Севастополя) рад за
місцем проживання або перебування дитини з інвалідністю/особи з інвалідністю, які
формують особову справу та передають її на розгляд структурним підрозділам з питань
соціального захисту населення.


