
  
 
 

ДИКАНСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
 
14 листопада 2022 року       № 360 
 
Про  Комісію із складання акта встановлення факту  
здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи  
та особами, які потребують постійного догляду 
 

У зв’язку із прийняттям постанови Кабінету Міністрів України від 10 
вересня 2022 року №1044 «Про внесення змін до Правил перетинання 
державного кордону громадянами України», керуючись ст.59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні»,  

 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ВИРІШИВ: 
 
 1. Створити комісію із складання акта встановлення факту здійснення 
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують 
постійного догляду та затвердити її склад (додається). 
 2. Затвердити Положення про складання акта встановлення факту 
здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які 
потребують постійного догляду (додається). 
 3. Затвердити форму акта встановлення факту здійснення догляду 
(додається). 
 4.  Оприлюднити рішення відповідно до вимог законодавства. 

 
 
Селищний голова                                                               Сергій ДАВИДЕНКО 
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 ЗАТВЕРДЖЕНО 
        рішення виконавчого комітету 
 Диканської селищної ради  
  від 14.11.2022 року № 360 

 
 

СКЛАД 
комісії із складання акта встановлення факту здійснення догляду за 

особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного 
догляду 

  
Ворона Олександр Володимирович – керуючий справами виконавчого комітету 
Диканської селищної ради, голова комісії; 
 
Фролова Людмила Борисівна – начальник відділу соціального захисту 
населення виконавчого комітету Диканської селищної ради, заступник голови 
комісії; 
 
Бойко Лілія Анатоліївна – головний спеціаліст відділу соціального захисту 
населення виконавчого комітету Диканської селищної ради, секретар  комісії; 
 
Члени Комісії: 
Северин Інна Валеріївна – директор Територіальний центр соціального 
обслуговування Диканської селищної ради (за згодою); 
 
Випущенко Євгенія Олександрівна – фахівець із соціальної роботи 
Територіального центру соціального обслуговування Диканської селищної ради 
(за згодою); 
 
Хоменко Олексій Миколайович – заступник головного лікаря по 
обслуговуванню сільського населення КНП «Центр первинної медико-
соціальної допомоги Диканської селищної ради» (за згодою). 
 
Васильченко Роман Григорович – дільничний офіцер поліції СПД № 2 ВП № 2 
Полтавського РУП ГУНП у Полтавській області (за згодою). 
 
Староста відповідного старостинського округу (за потребою). 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради  
від 14.11.2022 року № 360 

 
Положення  

про складання акта встановлення факту здійснення догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду 

 
 1. Положення про складання акта встановлення факту здійснення   
догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують 
постійного догляду (далі – Положення) визначає механізм складання акта 
встановлення факту здійснення догляду за особами з інвалідністю І чи ІІ групи 
та особами, які потребують постійного догляду (далі – акт) Комісією з  
складання акта встановлення факту здійснення догляду за особами з 
інвалідністю І чи ІІ групи та особами, які потребують постійного догляду (далі 
– Комісія).  
    2. Механізм складання акта визначено відповідно до вимог постанови 
Кабінету Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження 
Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами). 
 3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету 
Міністрів України від 27 січня 1995 року №57 «Про затвердження Правил 
перетинання державного кордону громадянами України» (зі змінами). 
 4. Завданням Комісії є встановлення факту здійснення догляду за: 
особами з інвалідністю І чи ІІ групи (в разі якщо догляд здійснюється за одним 
із своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), особами з інвалідністю І чи ІІ 
групи (в разі якщо за ними здійснюється догляд особами, що отримують 
компенсації (допомоги, надбавки) на догляд, особами, які потребують 
постійного догляду ( в разі, якщо догляд здійснюється одним із членів сім’ї 
першого ступеня споріднення) та складання відповідного акта. 
 5. Складання акта проводиться Комісією на підставі письмово звернення 
(у довільній формі) на ім’я селищного голови особи з інвалідністю І чи ІІ групи 
(особи, яка потребує постійного догляду), або особи, яка здійснює догляд. У 
випадку, якщо особа, яка потребує постійного догляду, є взятою на облік 
внутрішньо переміщеною особою, звернення із заявою про здійснення догляду 
подається за місцем реєстрації фактичного місця проживання такої внутрішньо 
переміщеної особи. 
  6. Акт складається Комісією у 2-х примірниках, засвідчується підписами  
членів Комісії, особою, що потребує догляду та особою, що здійснює / не 
здійснює догляд. Акт скріплюється печаткою виконавчого комітету. 
          7. Акт складається не пізніше ніж протягом п’яти робочих днів після 
надходження заяви про встановлення факту здійснення догляду. Зазначений акт 
надсилається заявнику або видається особисто за його бажанням. 
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення виконавчого комітету 
Диканської селищної ради  
від 14.11.2022 року № 360 

АКТ 
встановлення факту здійснення догляду    

___________________________                               ___   ______________  ______ 
   (місце складання)                                                                                                  число                    місяць                           рік 
 
 

Підстава_____________________________________________________________ 
 
Прізвище , ім’я, по батькові фізичної особи, яка здійснює 
догляд:______________________________________________________________ 
Зареєстроване місце проживання фізичної особи, яка здійснює догляд: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Місце проживання фізичної особи, яка здійснює догляд 
(фактичне):__________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Прізвище , імя, по батькові фізичної особи, за якою  здійснюється 
догляд:______________________________________________________________ 
Місце проживання фізичної особи, за якою здійснюється догляд: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
Соціальний статус особи ______________________________________________ 
Родинний зв’язок _____________________________________________________ 
 
Обстеження проведено за адресою: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
ВСТАНОВЛЕНО: 
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________ 
З актом ознайомлений  __________________________________           _________ 
                                      Прізвище , імя, по батькові фізичної особи, яка здійснює догляд                       підпис 
 
 Акт встановлення факту здійснення догляду складено відповідно до п 21 «Правил перетинання 
державного кордону громадянами України», затвердженого постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 
1995 року №57 «Про затвердження Правил перетинання державного кордону громадянами України» (зі 
змінами). 

Акт встановлення факту  здійснення   догляду  складено Комісією в складі: 
______________                      ______________                 _____________________ 
     посада                                                                              підпис                                                          прізвище, ініціали 

______________                      ______________                 _____________________ 
     посада                                                                              підпис                                                          прізвище, ініціали 

______________                      ______________                 _____________________ 
     посада                                                                              підпис                                                          прізвище, ініціали 

______________                      ______________                 _____________________ 
     посада                                                                              підпис                                                          прізвище, ініціали 


