
 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 
 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 
 

 

Н А К А З  
 

10 лютого 2022 року                                                      № 31 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 41 Закону України «Про місцеві адміністрації»,  

Закону України «Про соціальні послуги», на виконання міської цільової 

програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2022 - 2024 роки, затвердженої 

рішенням Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767 та з 

метою забезпечення встановлених соціальних гарантій окремим верствам 

населення міста Києва 

  

НАКАЗУЮ: 

 

1. Затвердити Порядок забезпечення миючими засобами та комплектами 

постільної білизни осіб, які не здатні до самообслуговування та перебувають на 

обслуговуванні в міському та районних територіальних центрах соціального 

обслуговування міста Києва, що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратив чинність наказ Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) від 15 березня 2019 року № 49 «Про забезпечення 

миючими засобами та комплектами постільної білизни», зареєстрований в 

Головному територіальному управлінні юстиції у місті Києві 27 березня                   

2019 року за № 97/2274. 

 

3. Цей наказ набирає чинності з моменту оприлюднення. 

 

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 

директора Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) Л. Ріяко. 

 

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

16 березня 2022 року за № 80/741 

Про затвердження Порядку забезпечення миючими засобами та комплектами 

постільної білизни осіб, які не здатні до самообслуговування та перебувають 

на обслуговуванні, в міському та районних територіальних центрах 

соціального обслуговування міста Києва 
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Директор Департаменту                                       Руслан СВІТЛИЙ 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

наказ Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

10 лютого 2022 року № 31 

 

Зареєстровано в Центральному міжрегіональному управлінні Міністерства 

юстиції (м. Київ) 

16 березня 2022 року за № 80/741 

 

Порядок  

забезпечення миючими засобами та комплектами постільної білизни осіб, які не 

здатні до самообслуговування та перебувають на обслуговуванні, в міському та 

районних територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм забезпечення миючими засобами та 

комплектами постільної білизни осіб, які не здатні до самообслуговування та 

перебувають на обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги в Київському 

міському територіальному центрі соціального обслуговування та районних 

територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва (далі – 

Територіальні центри). 

 

2. Закупівля  миючих засобів та комплектів постільної білизни та їх 

розподіл між Територіальними центрами здійснюється Департаментом 

соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) (далі-Департамент). Закупівля миючих засобів 

та комплектів постільної білизни здійснюється за рахунок коштів, 

передбачених міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 

2022 - 2024 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради  від 07 жовтня 

2021 року № 2726/2767, в межах видатків, передбачених на цю мету в бюджеті 

міста Києва на відповідний рік.  

 

3. Миючі засоби надаються особам (середньомісячний сукупний дохід 

яких за попередні шість місяців не перевищує двох прожиткових мінімумів для 
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відповідної категорії осіб), які не здатні до самообслуговування та перебувають 

на обслуговуванні, як отримувачі соціальної послуги в Територіальному центрі. 

 

4. Комплекти постільної білизни надаються особам, які не здатні до 

самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на 

обслуговуванні у Територіальному центрі, як отримувачі соціальної послуги. 

 

5. Для отримання миючих засобів особи зазначені в пункті 3 цього 

Порядку, або їх законні представники подають до Територіального центру за 

місцем обслуговування письмову заяву, до якої додаються: 

медичний висновок про здатність до самообслуговування та потребу в 

сторонній допомозі, затверджений наказом Міністерства соціальної політики 

України від 14 липня 2016 року № 762 «Про затвердження форм документів, 

необхідних для оформлення на обслуговування в територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг)», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 03 серпня 2016 року за № 1084/29214; 

довідка про доходи за попередні шість місяців, що передують місяцю 

звернення, виданої за місцем отримання доходів або Державною податковою 

службою України. 

Документи поновлюються один раз на рік. 

 

6.  Для отримання комплекту постільної білизни особи зазначені в пункті 

4 цього Порядку, або їх законні представники подають до Територіального 

центру за місцем обліку письмову заяву, та медичний висновок про здатність до 

самообслуговування та потребу в сторонній допомозі, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 14 липня 2016 року № 762 «Про 

затвердження форм документів, необхідних для оформлення на обслуговування 

в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 серпня 2016 року 

за № 1084/29214. 

 

7. Збір та обробка персональних даних заявників здійснюється 

Територіальними центрами відповідно до вимог Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

8. Рішення про припинення надання миючих засобів або комплекту 

постільної білизни приймається директором Територіального центру у 

випадках: 
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відмови особи або її законного представника від отримання миючих 

засобів або комплекту постільної білизни шляхом подання до Територіального 

центру за місцем обліку відповідної письмової заяви про припинення; 

направлення особи до стаціонарної інтернатної установи або закладу, 

інших установ або закладів постійного перебування; 

відсутності фінансування, передбаченого міською цільовою програмою 

«Турбота. Назустріч киянам» на 2022-2024 роки, затвердженої рішенням 

Київської міської ради від 07 жовтня 2021 року № 2726/2767 на поточний рік 

для закупівлі миючих засобів або комплектів постільної білизни; 

якщо особою не надані документи, зазначені в пункті 5 або 6 цього 

Порядку; 

смерті особи, яка виявила бажання отримати миючи засоби або 

комплекти постільної білизни. 

 

9. На підставі поданих заяв та документів, наказом директора 

Територіального центру затверджуються списки осіб для забезпечення 

миючими засобами або комплектами постільної білизни. 

10. Територіальні центри відповідно до затверджених списків осіб для 

забезпечення миючими засобами або комплектами постільної білизни, 

розподіляють, закуплені Департаментом набори миючих засобів або комплекти 

постільної білизни з урахуванням залишків минулих років. 

 

11. Особи, зазначені в пункті 3 цього Порядку забезпечуються одним 

набором миючих засобів на квартал.  

 

12. Особи, зазначені в пункті 4 цього Порядку забезпечуються одним 

набором постільної білизни один раз на рік. 

  

13. Облік та звітність щодо забезпечення миючими засобами та 

комплектами постільної білизни здійснюється Територіальними центрами. 

 

 

Заступник директора 

Департаменту соціальної 

політики виконавчого органу 

Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) 

 

 

                                       

                             

                                    Любов РІЯКО 

 

 


