Перелік документів:
1. Заява про надання компенсації.
2. Заява про згоду надавати соціальні послуги з догляду на непрофесійній
основі, затвердженої Мінсоцполітики.
3. Заява про згоду отримувати соціальні послуги від фізичної особи, яка надає
соціальні послуги, затвердженої Мінсоцполітики.
4. Заява про перерахування коштів із зазначенням рахунка в установі банку.
5. Копія паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує
особу та підтверджує громадянство України. Для іноземців та осіб без
громадянства – копія посвідчення біженця, копія посвідчення особи, яка
потребує додаткового захисту, або копія паспортного документа іноземця та
копія посвідки на тимчасове проживання/посвідка на постійне проживання
(подається фізичною особою, яка надає соціальні послуги, та особою, якій
надаються соціальні послуги на непрофесійній основі).
6. Копія документа, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі фізичних
осіб – платників податків (подається фізичною особою, яка надає соціальні
послуги, та особою, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі).
7. Копія свідоцтва про народження дитини (у разі надання соціальних послуг з
догляду на непрофесійній основі дитині).
8. Декларація про доходи та майновий стан (заповнюється на підставі довідок
про доходи кожного члена сім’ї) за формою, затвердженою Мінсоцполітики.
9. Копія акта огляду медико-соціальною експертною комісією.
10. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
громадян похилого віку внаслідок когнітивних порушень за формою,
затвердженою МОЗ.
11. Висновок лікарської комісії медичного закладу щодо потреби в догляді
невиліковно хворих осіб, які через порушення функцій організму не можуть
самостійно пересуватися та самообслуговуватися, за формою, затвердженою
МОЗ.
12. Копія медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років за
формою, затвердженою МОЗ.
13. Довідка про захворювання дитини на тяжке перинатальне ураження
нервової системи, тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне
захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання, дитячий
церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет I типу
(інсулінозалежний), гостре або хронічне захворювання нирок IV ступеня про
те, що дитина отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа,
потребує паліативної допомоги, що видана лікарсько-консультативною
комісією лікувально-профілактичного закладу в порядку та за формою,
встановленими МОЗ.
14. Копія рішення суду про обмеження цивільної дієздатності або визнання
недієздатною особи, якій надаються соціальні послуги з догляду на

непрофесійній основі (для недієздатних осіб та осіб, цивільна дієздатність яких
обмежена).
15. Копія рішення суду або органу опіки та піклування про призначення
опікуна або піклувальника особі, якій надаються соціальні послуги з догляду на
непрофесійній основі (для опікунів або піклувальників).

