
 
 

ЗОЛОТОНІСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 21.10. 2020 № 54-117/VІІ 

                 м. Золотоноша  

 

Про внесення змін до рішення Золотоніської міської ради від 27.11.2019 № 48-

90/VII „Про затвердження Положення про Золотоніський міський центр 

соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради в новій 

редакції” 

 

Розглянувши клопотання Золотоніського міського центру соціальної 

допомоги (19.10.2020 № 1773) щодо внесення змін до Положення 

Золотоніського міського центру соціальної допомоги та Переліку соціальних 

послуг, умов та порядку їх надання структурними підрозділами Центру, 

керуючись ч. 4 ст. 54 Закону України „Про місцеве самоврядування  в 

Україні”,-  

 

міська рада вирішила: 

 

1. Внести зміни до рішення Золотоніської міської ради від 27.11.2019  

№ 48-90/VII „Про затвердження Положення про Золотоніський міський центр 

соціальної допомоги виконавчого комітету Золотоніської міської ради в новій 

редакції”, а саме: 

1.1. У Додатку №1 п.10 замінити „відділення медико-реаблітаційних 

послуг” на „відділення соціально-медичних послуг”.  

1.2. У Додатку №2 замінити назву розділу „Відділення медико-

реабілітаційних послуг” на „Відділення соціально-медичних послуг” та 

викласти його у новій редакції (додаток). 

2. Координацію роботи з виконання рішення доручити заступнику міського 

голові Ніщенко М.Е., контроль за виконанням рішення покласти на 

депутатську комісію з питань охорони здоров’я, навколишнього середовища та 

соціального захисту населення (Неліна Л.Т.). 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський 
 
 

 

 

 

 

Неліна 22537  



Додаток  

до рішення міської ради 

від 21.10.2020 № 54-117/VІІ 

 

 

Відділення соціально-медичних послуг 

1. Відділення соціально-медичних послуг Золотоніського міського центру 

соціальної допомоги, утворено з метою задоволення потреб населення м. 

Золотоноша: 

консультацій, щодо запобігання виникненню та розвитку можливих 

органічних розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, 

здійснення профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів; 

 надання послуг з фізичної реабілітації особам з інвалідністю та особам з 

порушенням роботи опорно-рухового апарату внаслідок перенесених травм або 

хвороб (інсультів, ДЦП та ін.) 

2. Відділення діє на підставі ліцензії на провадження господарської 

діяльності з медичної практики. 

3. Основними завданнями відділення є: 

- надання послуг з консультування, щодо запобігання виникненню та 

розвитку можливих органічних розладів осіб; 

- збереження, підтримка та охорона здоров’я осіб;  

- проведення фізичної реабілітації; 

- надання паліативної допомоги за місцем проживання; 

- впровадження сучасних, клінічно доведених програм і методик фізичної, 

медичної, соціальної, психологічної реабілітації та корекції; 

- навчання законних представників особи та осіб, що беруть участь у 

догляді за особою, навичок догляду з урахуванням її стану здоров’я, фізичного 

та психічного розвитку. 

4. Відділення очолює медичний директор, лікар-спеціаліст за 

спеціальністю «Організація і управління охороною здоров'я», який 

призначається та звільняється з посади керівником установи. 



5. Відділення у своїй діяльності керується нормативно-правовими актами 

Міністерства соціальної політики та Міністерством охорони здоров’я. Має 

свою номенклатуру справ. 

6. Підставою для надання громадянам послуг з фізичної реабілітації є 

направлення лікаря (сімейного лікаря, вузького спеціаліста) про рекомендацію 

та необхідність отримання фізичної реабілітації,  індивідуальний план 

реабілітації інваліда. 

7. Обслуговування громадян здійснюється після консультації лікаря 

відділення. Фахівцем визначається потреба в послузі з реабілітації, 

консультацій, щодо запобігання виникненню та розвитку можливих органічних 

розладів особи, збереження, підтримка та охорона її здоров’я, здійснення 

профілактичних, лікувально-оздоровчих заходів та розробляється 

індивідуальний план реабілітації на кожного отримувача згідно Державних 

стандартів з надання соціальних послуг  та Міністерства охорони здоров’я. 

8. У відділенні передбачено дієтичне харчування, відповідно до потреб 

підопічних, як складова медичної реабілітації.  

 

 

Секретар ради       Н.О.Сьомак 
 


