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ВСТУП 

Неефективне функціонування соціально-економічного комплексу країни 

в перехідний період призвело до значного майнового розшарування населення, 

поширення бідності та розвитку такого соціального явища як бездомність.  

Основним наслідком бездомності є порушення прав і свобод людини, що 

гарантовані Конституцією України, Конвенцією про захист прав людини і  

основоположних свобод, Міжнародним пактом про економічні, соціальні і 

культурні права  та іншими міжнародними актами, до яких приєдналася 

Україна.  

Активне зростання в Україні чисельності бездомних осіб на початку 90-х 

років привело до необхідності визнання проблеми бездомності як такої, що 

існує. Проте Закон України «Про основи соціального захисту бездомних 

громадян і безпритульних дітей» вступив в силу лише у 2006 р.  

У Законі України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» (зі змінами) визначено поняття «бездомність» та 

«бездомна особа», систему заходів, спрямованих на запобігання бездомності, 

етапи реінтеграції, суб’єкти, що забезпечують реінтеграцію бездомних осіб.  

Комплекс заходів, здійснених після прийняття вказаного Закону, сприяв 

розвиткові сфери надання соціальних послуг бездомним особам. Було 

затверджено низку нормативних документів, які дозволили розпочати 

утворення мережі відповідних закладів – центрів обліку, будинків нічного 

перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів. 

За даними Міністерства соціальної політики станом на 01.01.2014 р. в 

Україні існувало 119 суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним 

особам та звільненим особам, з них: 104 комунальних закладів/установ; 15 

закладів/установ, утворених недержавними організаціями; 66 недержавних 

організацій, що надають окремі види послуг (харчування, соціальне 

патрулювання, гуманітарна допомога тощо) зазначеним категоріям осіб. 

У складі діючих закладів та установ  окремо діє: 
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92 центри (відділення) обліку бездомних осіб, з них – 87 комунальних; 

Важлива роль у процесі реінтеграції бездомних осіб належить Центру 

обліку, основними завданнями якого є: виявлення  бездомних осіб,  ведення їх 

обліку, видача посвідчення про взяття на облік; сприяння в отриманні 

реєстрації місця проживання або місця перебування,  надання допомоги у 

відновленні документів, що засвідчують особу. 

Першочерговим моментом у діяльності центрів обліку є забезпечення 

активного виявлення бездомних осіб шляхом організації вуличної роботи 

(соціального патрулювання), що дасть можливість зменшити кількості осіб, які 

ночують на вулиці, інформувати бездомних осіб про можливість отримання 

послуг, надання їм невідкладної допомоги та соціальних послуг поза межами 

закладів для бездомних осіб. 

Своєчасне виявлення бездомних осіб (за самозверненням, у процесі 

вуличної роботи,  патрулювання)  є першим кроком до їх ресоціалізації.  Облік, 

відновлення документів та реєстрація місця проживання/перебування 

бездомних осіб забезпечують реалізацію їх прав і свобод, гарантованих 

Конституцією України – отримання пенсій, соціальних допомог,  медичного 

обслуговування, участь у виборчому процесі тощо. 

Багатоаспектність проблем, які вирішуються  центрами обліку  при 

наданні послуг бездомним особам вимагає впровадження  ефективного 

механізму  взаємодії  і чіткої координації дій з різними органами, закладами, 

установами. З цією метою було прийнято спільний наказ Міністерства праці та  

соціальної політики України, Мінсім’їмолодьспорту, МОЗ України, МВС 

України, Держкомнацрелігій, Держдепартаменту з питань виконання покарань 

«Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги 

бездомним громадянам» від 19.02.2009р. №70/411/101/65/19/32. 

В основних напрямах запобігання бездомності до 2017 р. одним з  

пріоритетних завдань є удосконалення діяльності центрів обліку бездомних 

осіб, введення нових центрів обліку, створення Єдиного реєстру бездомних 
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осіб, вдосконалення відповідної статистичної звітності, проведення навчання 

персоналу центрів обліку бездомних осіб, матеріально-технічне забезпечення 

центрів обліку. 

Створення нових центрів обліку та удосконалення роботи діючих   

вимагає розробки методичних рекомендацій щодо організації їх діяльності.  

Дані методичні рекомендації розроблені після вивчення і відпрацювання 

пакету нормативних документів, які регламентують діяльність центрів обліку 

бездомних осіб у процесі надання соціальних послуг та  ознайомлення з 

діяльністю Центру обліку бездомних у м. Києві. 

Методичні рекомендації можуть бути використанні працівниками 

управлінь праці та соціального захисту населення та громадськими 

організаціями при створенні центрів обліку, сприятимуть організації їх 

ефективної роботи. 

І. Загальні положення щодо організації діяльності центрів обліку 

бездомних осіб 

Вивчення законодавчо-нормативних документів  та ознайомлення з 

досвідом організації роботи центру обліку бездомних осіб у м. Києві дало змогу 

окреслити особливості роботи та проблеми, які виникають при створенні 

центрів обліку та в процесі надання соціальних послуг бездомним особам. 

Для ефективного функціонування центру обліку, перш за все необхідне 

облаштоване приміщення та юридична адреса закладу, за якою буде 

проводитись реєстрація бездомних осіб. Умовою ефективної діяльності закладу 

є кваліфікований та небайдужий персонал, скоординована діяльність суб’єктів, 

що надають послуги та існування відповідної документації. 

Центр обліку бездомних осіб (далі Центр) є закладом соціального 

захисту, що утворений для виявлення та ведення обліку бездомних осіб. 

Центр може бути: 

 юридичною особою, що має самостійний баланс, реєстраційні 

рахунки, штамп, печатку та ін.; 
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 структурним підрозділом (філіал, відділення тощо) закладу 

соціального захисту для бездомних осіб (центр реінтеграції, будинок нічного 

перебування). 

Центр утворюється, реорганізовується та ліквідується за рішенням органу 

місцевого самоврядування, місцевого органу виконавчої влади та 

підпорядковується йому. Він може також утворюватись громадськими та 

благодійними організаціями на договірних засадах з місцевими органами 

виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

У своїй діяльності центр керується Конституцією України, законами 

України, нормативно-правовими актами Кабінету Міністрів України, а також 

Міністерства соціальної політики України (Додаток А). 

Положення про центр обліку та його структура  затверджується органом, 

що його утворив. 

Цільовою групою, на яку спрямовані соціальні послуги, що надає Центр 

обліку є бездомні особи.  

До бездомних осіб належать безпритульні особи та особи, які мають 

притулок. 

Безпритульна особа – повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в 

парках, підвалах, під’їздах будинків, на горищах, об’єктах незавершеного 

будівництва, в інших місцях, непризначених та непридатних для проживання, у 

тому числі жилих приміщеннях, що перебувають в аварійному стані. 

Особа, яка має притулок – особа, яка отримує послугу тимчасового 

притулку в закладах для бездомних осіб та інших соціальних закладах і 

установах, що надають такий притулок. 

До Центру не приймаються особи, які під час звернення перебувають у 

стані алкогольного та/або наркотичного сп'яніння. У разі відмови в 

обслуговуванні особі вказується причина відмови та надаються інформаційні 

послуги щодо можливих шляхів отримання допомоги у відповідних соціальних 

службах, закладах тощо. 
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Основними завданнями Центру є виявлення та ведення обліку бездомних 

осіб, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію місця 

проживання/перебування і на отримання  соціальних послуг, передбачених 

законодавством.  

Реєстрація бездомних осіб ведеться за юридичною адресою центру 

обліку. 

Соціальні послуги надаються згідно Законів України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб» , «Про соціальні послуги» та  відповідно 

до затвердженого в  Положенні про центр обліку  переліку соціальних послуг. 

 Відповідно до затвердженого наказом Міністерства соціальної політики 

від 03.09.2012 р.№ 537  «Переліку соціальних послуг, що надаються особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх 

подолати» послуги, що надаються центром обліку підпадають під наступну 

класифікацію: 

 послуга представництво інтересів (ведення переговорів від імені 

отримувача послуги, допомога у оформленні або відновленні документів, 

сприяння в реєстрації місця проживання або перебування, сприяння у 

встановленні зв’язків з іншими фахівцями, службами, організаціями, 

установами тощо); 

 послуга консультування (психологічне, юридичне); 

 послуга соціальної адаптації (сприяння працевлаштуванню, надання 

інформації з питань соціального захисту населення); 

 послуга абілітації (сприяння наданню медичної допомоги; 

психологічна підтримка; консультування). 

Соціальні послуги в Центрі   надаються клієнтам як на платній, так і на 

безоплатній основі відповідно до Закону України «Про соціальні послуги». 

Чисельність працівників центру обліку затверджена наказом Міністерства 

праці та соціальної політики України від 07.05.2009 №175 «Про затвердження 
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норм часу та чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального 

захисту бездомних громадян». 

Працівниками Центру ведеться документація, що включає: 

 журнал обліку бездомних осіб, де зазначаються прізвище, ім'я та по 

батькові клієнта, вік, місце народження, остання адреса реєстрації та 

ін. (Додаток Б); 

 облікова карта клієнта (Додаток В); 

 інші види документації заповнюються в залежності від видів послуг, 

що надає Центр. 

 Вся інформація клієнтів Центру зберігається в особистій справі і є 

конфіденційною. 

 Центр готує і подає звіт про свою діяльність один раз на рік станом на 15 

січня згідно з формою звітності  № 1-БГ «Звіт про діяльність закладів 

соціального захисту для бездомних громадян», затвердженою наказом 

Міністерства праці та соціальної  політики від 17.07.2006р. № 264. 

ІІ. Законодавче та нормативне забезпечення діяльності центрів 

обліку  

 Діяльність центрів обліку регулюється відповідними законодавчими 

актами. Серед них Закони України «Про основи соціального захисту бездомних 

осіб і безпритульних дітей», «Про соціальні послуги», «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». 

Законом України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» визначаються загальні засади соціального захисту 

бездомних осіб та забезпечення правового регулювання відносин у суспільстві, 

які спрямовані на реалізацію бездомними особами прав і свобод, передбачених 

Конституцією та законодавством України. Закон визначає основні напрями та 

способи надання соціальних послуг бездомним особам, в тому числі їх облік та 

реєстрацію.  
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Прийнятий Закон поширюється на громадян України та осіб без 

громадянства, які постійно на законних підставах проживали і після втрати 

прав на житлові приміщення проживають на території України. У Законі 

визначені основні терміни, принципи, на яких ґрунтується соціальний захист 

бездомних громадян (законності, демократизму, рівності громадян, поваги до 

особистості, визнання честі та гідності, забезпечення основних прав і свобод 

людини), а також основні права та обов’язки бездомних. 

У Законі прописана система виявлення, обліку та реєстрації бездомних 

осіб,  визначаються суб’єкти, які ведуть облік бездомних, поновлення та 

отримання документів, що посвідчують особу, реєстрацію місця їх проживання 

або перебування. Виявлення та облік бездомних осіб ведеться відповідними 

закладами для бездомних осіб – центрами обліку, що створюються органами 

місцевого самоврядування, місцевими органами виконавчої влади, 

громадськими і благодійними організаціями на договірних засадах з місцевими 

органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування. 

Соціальні послуги, що надаються центрами обліку регулюються Законом  

України «Про соціальні послуги», який  визначає організаційні та правові 

засади надання соціальних послуг особам, які перебувають у складних 

життєвих обставинах (в т.ч. бездомні особи), види послуг, форми їх надання, 

порядок і умови отримання послуг, основні права отримувачів та надавачів 

соціальних послуг. 

Відносини, пов’язані зі свободою пересування та вільним вибором місця 

проживання фізичних осіб в Україні, регулює Закон України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання в Україні». Відповідно до 

даного Закону наказом Міністерства внутрішніх справ від 22.11.2012 №1077 

затверджено  Порядок реєстрації місця проживання та місця перебування 

фізичних осіб в Україні та зразків необхідних для цього документів». 

Відповідно до порядку реєстрація/зняття з реєстрації місця 

проживання/перебування осіб, що проживають або перебувають с 
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спеціалізованих соціальних установах, закладах соціального обслуговування та 

соціального захисту, здійснюється територіальними підрозділами ДМС України 

у взаємодії із закладом/установою відповідно до території обслуговування 

територіального підрозділу ДМС України. 

Порядок реєстрації місця проживання/перебування бездомних осіб 

передбачає реєстрацію їх місця проживання/перебування шляхом внесення до 

паспортного документа, що підтверджує законність проживання на території 

України, відомостей про місце проживання/перебування бездомної особи із 

зазначенням місцезнаходження центру обліку бездомних осіб, в якому вона 

зареєстрована, або закладу для бездомних осіб, де їй надається тимчасовий 

притулок. 

Основні принципи діяльності центрів обліку, відповідні рекомендації 

щодо правил організації, надання, контролю і моніторингу, а також уточнення 

процедур, переліків соціальних послуг, що надаються центрами обліку 

визначаються на основі прийнятих Постанов Кабінету Міністрів України та  

наказів Міністерства соціальної політики України .  

Діяльність центрів обліку регулюється Типовим положенням про центр 

обліку бездомних осіб, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики 

України. У Типовому положенні вказується, які конкретно завдання ставить 

перед собою центр обліку та які умови та порядок надання соціальних послуг 

він передбачає, за чиїм рішенням створюється, ким керується та контролюється 

його діяльність.  

З метою  чіткої координації дій суб'єктів, що надають соціальні послуги 

бездомним особам, визначення дій центральних та місцевих органів виконавчої 

влади, організацій, установ, закладів, служб, причетних до надання послуг, 

покращення якості їх надання та профілактики поширення бездомності, 

створення умов для подальшого самостійного розв'язання життєвих проблем 

бездомних осіб спільним наказом Міністерства соціальної політикиУкраїни, 

Мінсім’їмолодьспорту, МОЗ України, МВС України, Держкомнацрелігій, 
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Держдепартаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009р. 

№70/411/101/65/19/32 затверджено «Порядок взаємодії суб'єктів, що надають 

соціальні послуги бездомним громадянам». До  Порядку  докладаються 

наступні додатки, що є невід’ємною частиною документації центру обліку: 

Додаток 1. Журнал обліку бездомних осіб 

Додаток 2. Облікова карта клієнта 

Додаток 3. Форма заяви про реєстрацію  

Додаток 4. Журнал реєстрації заяв 

Важливість питання захисту бездомних осіб підтверджує затвердження  

постановою КМУ «Основних напрямів запобігання бездомності до 2017 року», 

в яких вказано, що пріоритетними завданнями державного регулювання у сфері 

соціального захисту бездомних осіб у напрямі підвищення ефективності роботи 

мережі закладів для бездомних осіб є удосконалення діяльності центрів обліку 

щодо координації роботи з обміну інформацією із закладами для бездомних 

осіб,  їх реєстрації, відновленні документів, а також створення єдиного реєстру 

бездомних осіб та удосконалення відповідної статистичної звітності. 

Основні законодавчо-нормативні документи стосовно діяльності центрів 

обліку бездомних осіб представлені в Додатку А. 

Ш. Завдання Центрів обліку 

Основними завданнями центру обліку є: 

 виявлення  бездомних осіб (вулична робота,  патрулювання);  

 ведення обліку бездомних осіб,  видача посвідчення про взяття на 

облік; 

 сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця 

перебування бездомних осіб; 

  надання допомоги у відновленні документів, майнових та житлових 

прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги тощо; 
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 направлення бездомних осіб до  закладів соціального захисту для 

бездомних осіб, де є  вільні ліжко-місця  для вирішення питання організації 

тимчасового притулку; 

 надання інформаційних, юридичних та ін. соціальних послуг; 

 забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, 

визначених законодавством України; 

 співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, 

громадськими організаціями тощо з питань, що належать до його 

компетенції; 

 інформування населення про роботу, завдання та принципи діяльності 

та місцезнаходження центрів обліку. 

 Виявлення  бездомних осіб (вулична робота,  патрулювання) 

Процес реінтеграції бездомних осіб починається  з їх виявлення з 

подальшою постановкою на облік та наданням інших послуг, передбачених 

Типовим положенням про центр обліку. Виявлення бездомних відбувається за 

самозверненням бездомної особи до центру обліку та під час вуличної 

соціальної роботи (соціальне патрулювання). У Законі України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» вулична робота 

(соціальне патрулювання) визначене як мобільна форма надання соціальних 

послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів соціального 

захисту для бездомних осіб. 

Вулична соціальна робота  передбачає надання безкоштовних соціальних 

послуг бездомним особам безпосередньо в місцях їх перебування (вулиці, 

парки, ринки, вокзали тощо). Наказом Міністерства праці та соціальної 

політики від 26.07.2010 р. №205 затверджені Методичні рекомендації щодо 

організації та проведення вуличної соціальної роботи з бездомними особами.   

Метою вуличної роботи є: 

- дослідження ситуації з бездомністю в регіоні; 
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- виявлення місць скупчення бездомних; 

- надання допомоги, в тому числі невідкладної, бездомним особам, які 

знаходяться у кризовій ситуації та з певних причин не бажають або не можуть 

отримувати соціальні послуги у закладах для бездомних; 

- зменшення чисельності бездомних осіб, які перебувають на вулиці; 

- виявлення та профілактика небезпечних захворювань у регіоні;  

- дослідження причин й умов, які спричинюють поширення бездомності у 

даному регіоні. 

Основними завданнями вуличної соціальної роботи є: 

- виявлення та облік бездомних осіб; 

- надання або організація надання невідкладної медичної допомоги  та за 

необхідності  направлення до медичних закладів; 

- підтримка клієнта – надання практичної допомоги (їжа, одяг, взуття); 

- направлення бездомних осіб за їх бажанням до відповідних соціальних 

закладів; 

- інформування бездомних осіб про можливість отримання послуг; 

- надання порад, консультування щодо кроків, які міг би зробити клієнт для 

вирішення власної кризової ситуації; 

- сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних осіб 

з метою уникнення їх стигматизації та дискримінації. 

Вулична робота (соціальне патрулювання) здійснюється службою 

соціального патрулювання  (далі – Служба). Служба як правило є структурним 

підрозділом центру обліку. Порядок здійснення соціального патрулювання 

затверджений наказом Міністерства соціальної політики 19.07.2011 р., №283.  

Для здійснення плідної соціальної роботи з бездомними особами «на 

вулиці» необхідно чітке усвідомлення характеристик цільової групи, форм і 

методів вуличної соціальної роботи та виважений підбір соціальних 

працівників з відповідними фаховими якостями. 

Визначення цільової групи 
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Умовно можна виділити декілька груп бездомних осіб, на які спрямовано 

соціальне патрулювання, зокрема:  

- ті, хто за різних обставин, постійно проживають на вулиці. Це особи, які 

живуть на вулиці вже більше одного місяця; 

- ті, хто  ночує у нічліжних будинках, але свої основні потреби задовольняє 

на вулиці. Ця категорія осіб характеризується тим, що більшу частину дня вони 

проводять на вулиці, повертаючись до нічліжок тільки для того, щоб 

переночувати;  

- ті, хто періодично живе на вулиці. Особи цієї категорії зазвичай мають 

домівку, проте є схильними до бродяжництва. Крім того не варто забувати про 

тих осіб, які у силу своїх життєвих обставин не в змозі знаходитись вдома. 

Зокрема, ці люди проживають в аварійному житловому приміщенні.  

До команди фахівців, що здійснює соціальне патрулювання входять 

соціальні працівники, можуть входити медичний працівник, представники 

об’єднань громадян, благодійних організацій, волонтери. До групи фахівців 

також можуть приєднуватись психолог та дільничий інспектор.  

Служба соціального патрулювання відвідує постійні місця скупчення 

бездомних осіб, машина зупиняється в одному і тому ж місці, яке вже відоме 

бездомним, знаходиться подалі від будівель з метою уникнення конфліктів з їх 

мешканцями. Виїзд Служби здійснюється відповідно до графіку, завдань і 

маршруту. У разі виявлення на маршруті нових місць скупчення бездомних 

громадян, Служба робить зупинку, з’ясовує обставини, проводить 

інформаційну роботу щодо потреби в наданні допомоги цій категорії 

населення.  

У разі виявлення на вулиці бездомної особи, яка не в змозі з будь-якої 

причини пересуватись (інвалід,  хворий, у стані алкогольного або наркотичного 

сп’яніння), фахівець, що здійснює соціальне патрулювання викликає бригаду 

швидкої допомоги, яка  надає медичну допомогу, а за необхідності, доставляє 

бездомну особу у стаціонарне відділення медичного закладу. За бажанням 
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бездомний може бути доставлений до будинку нічного перебування за умови 

відсутності хвороб та стану алкогольного сп’яніння.  

Під час вуличної соціальної роботи бездомним особам може надаватися 

перша медична допомога силами служби соціального патрулювання. Крім того 

соціальні працівники під час вуличної роботи надають практичну допомогу у 

вигляді гарячого харчування, одягу, взуття, засобів гігієни тощо. 

Соціальні працівники надають поради та консультації щодо можливості 

вирішення кризової ситуації перебування на вулиці. Бездомні особи за їх 

бажанням направляються до закладів відповідного спрямування.  

Важливим моментом є роздача друкованої інформації про служби, де 

можна отримати допомогу. Це можуть бути листівки з переліком установ, які 

працюють з бездомними особами та видами послуг, що вони надають, їх 

адресою, контактними телефонами, а також умовами отримання послуг 

(наприклад, наявність документу, реєстрації тощо). Надання практичної 

допомоги сприяє зміцненню довіри між соціальним, медичним  працівником та 

бездомною особою, що може мотивувати їх до зміни свого соціального 

становища. Підтримка клієнта практичною допомогою не повинна ставити під 

загрозу аспект мотивації клієнта щодо повернення до нормального способу 

життя. 

Організація соціального патрулювання поділяється на декілька 

етапів: 

• підготовчий; 

• власне соціальне патрулювання; 

• аналіз ситуації; 

• оцінка ефективності роботи. 

Для ефективної організації соціального патрулювання в цілому на 

першому (підготовчому) етапі необхідно: 

• залучити необхідну кількість персоналу, враховуючи можливості та реалії 

регіону; 
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• залучати персонал з досвідом роботи щодо шляхів вирішення питань 

соціального, юридичного, медичного характеру; 

• вивчити заздалегідь інформацію про громадські та релігійні організації, 

що вже надають допомогу бездомним особам(контактну інформацію, перелік 

послуг, умови, принципи надання);  

• підготувати друковані матеріали для розповсюдження інформації серед 

клієнтів та представників закладів та організацій, що контактують з цільовою 

групою; 

• позначити одяг соціальних працівників певним логотипом або 

визначитись з кольором, щоб клієнт в майбутньому виділяв їх серед 

оточуючих; 

• підготувати необхідний транспортний засіб; 

• підготувати медичну похідну аптечку для надання першої медичної 

допомоги; 

•  мати відповідне службове посвідчення на випадок контакту з 

працівниками органів влади; 

• бажано мати диктофон та фотоапарат  для подальшого аналізу проведеної 

роботи;  

• розробити заздалегідь аналітичну та звітну документацію, визначити та 

письмово зафіксувати посадові обов’язки персоналу. 

На другому етапі соціального патрулювання надається безпосередня 

допомога (медична, роздача їжі, одягу, консультування, направлення в 

соціальні заклади тощо). 

На цьому етапі соціальному працівнику бажано визначити  людину за 

статевою, віковою та  національною ознакою  (вона не є домінуючою, проте 

має вплив), бо в залежності від того жінка це чи чоловік, скільки їй/йому років і 

в якій країні вона/він виросли та наскільки довго людина перебуває на вулиці, 

будуть виникати свої особливості спілкування з клієнтом.  
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Ведення обліку бездомних осіб,  видача посвідчення про взяття на облік 

Відповідно до Типового положення про центр обліку бездомних осіб 

основними завданнями центру обліку є виявлення та ведення обліку бездомних 

осіб, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію місця 

проживання/перебування і на отримання соціальних послуг, передбачених 

законодавством. 

У центрі обліку визначається уповноважена особа, яка має  персональний 

доступ до автоматизованої системи обліку бездомних осіб та здійснює їх облік. 

Умовою обліку та реєстрації бездомних осіб є особисте звернення клієнта 

із проханням про надання послуг центром обліку в письмовій формі.  

Центр обліку надає послуги на підставі письмової заяви бездомних осіб 

України, які досягли 18-річного віку, особам без громадянства, які постійно на 

законних підставах проживали, а після втрати права на житло продовжують 

проживати на території України.  

Облік клієнта проводиться шляхом занесення даних про нього до 

журналу обліку бездомних осіб (Додаток  Б) та до автоматизованої системи 

обліку бездомних осіб. 

У разі взяття на облік бездомна особа отримує посвідчення про взяття на 

облік встановленого зразка (Додаток Д), що є підтвердженням перебування на 

обліку та підставою для отримання реєстрації.  

Після отримання документа, що посвідчує особу, з відміткою про 

реєстрацію оригінал посвідчення про взяття на облік здається уповноваженій 

особі та підшивається до справи. 

Відомості про  проведення соціальної роботи та надані соціальні послуги 

заносяться до облікової картки клієнта (Додаток В), з яких формується 

картотека клієнтів закладу для бездомних. 

Облікова картка  клієнта,  копія  посвідчення  про  взяття на облік, анкета 

первинного тестування (за наявності), дані медичного огляду  та усі документи,  
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що приймаються від клієнта,  та ті,  що оформлюються уповноваженою особою,  

зберігаються в особовій справі клієнта.  

Посвідчення про взяття на облік дійсне протягом 6 місяців з дня 

постановки на облік. Зняття з обліку клієнта відбувається автоматично після 

закінчення терміну реєстрації. 

Якщо клієнт протягом 6 місяців не з'являється до центру обліку  і  центр 

обліку не має відомостей щодо його особи, клієнт знімається з обліку  

автоматично.  Про це бездомна особа попереджається при постановці на облік 

під розписку. 

Інформація про особу є конфіденційною. Збирання, зберігання та  

використання цієї інформації здійснюються з додержанням вимог Конституції  

України та Закону України «Про інформацію». 

Сприяння в отриманні реєстрації місця проживання або місця 

перебування бездомних осіб. Відсутність місця проживання та реєстрації місця 

проживання/перебування не означає для бездомної особи її відсутності у 

правовому полі та сфері соціального захисту. Умовою  реєстрації бездомної 

особи  є особисте звернення клієнта із проханням про реєстрацію за місцем 

знаходження центру обліку. У заяві клієнт особисто підтверджує перебування у 

стані бездомності, відсутність житлового приміщення, за адресою якого він 

може бути зареєстрованим. Бездомна особа пояснює свою соціальну ситуацію у 

вигляді автобіографії із зазначенням, чому перебуває без реєстрації і для чого 

вона потрібна, повідомляє про  фактичне місце проживання та відомості про 

рідних та близьких, родичів, контактні дані та телефон (за наявності) для 

підтвердження стану бездомності. 

Прийом та підготовка документів для реєстрації місця проживання або 

місця перебування бездомних осіб проводиться соціальним працівником або 

директором центру обліку відповідно до завдань центру та згідно з режимом 

роботи, що встановлюється адміністрацією. 
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У своїй діяльності щодо сприяння в отриманні реєстрації місця 

проживання/перебування бездомних осіб центр обліку керується «Порядком 

реєстрації місця проживання та місця перебування фізичних осіб в Україні та 

зразків необхідних для цього документів», затвердженим Наказом МВС 

України від 22.11.2012р. №1077. 

Відповідно до зазначеного документу: 

реєстрація місця проживання або місця перебування особи - це 

насамперед, внесення інформації до Єдиного державного демографічного 

реєстру про місце проживання або місце перебування особи із зазначенням 

адреси, за якою з особою може вестися офіційне листування або вручення 

офіційної кореспонденції; 

реєстраційний облік - це обробка персональних даних про місце 

проживання та місце перебування осіб в інформаційній (автоматизованій) 

системі та/або в картотеках персональних даних, зареєстрованих відповідно до 

чинного законодавства України. Реєстраційний облік здійснюється адресно-

довідковими підрозділами головного управління (управління) та 

територіальними підрозділами Державної міграційної служби (ДМС). 

Реєстрація бездомної особи здійснюється шляхом внесення до 

паспортного документа або документа, що підтверджує законність проживання 

на території України, відомостей про місце її проживання/перебування із 

зазначенням місцезнаходження центру обліку, де вона перебуває на обліку, або 

закладу для бездомних осіб, де їй надається тимчасовий притулок (нічліжка, 

соціальний готель тощо). 

Для реєстрації бездомна особа подає наступні документи: 

 заяву про реєстрацію за формою (Додатком Е);  

 копію посвідчення про взяття її на відповідний облік; 

 паспортний документ або документ, що підтверджує законність 

проживання на території України;  
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 квитанцію про сплату державного мита або документ про звільнення 

від його сплати.  

Зазначені документи подаються бездомною особою до центру обліку  

бездомних осіб, де вона перебуває на обліку, або закладу для бездомних  осіб, 

де їй надається тимчасовий притулок, та реєструються особою, уповноваженою 

на оформлення документів для реєстрації, у відповідному журналі за формою, 

затвердженою Міністерством соціальної політики (Додаток Ж). 

На заяві про реєстрацію ставиться відмітка про надання дозволу на 

реєстрацію за юридичною адресою зазначеного центру обліку або іншого 

закладу для бездомних осіб та зазначається строк надання дозволу на 

реєстрацію місця  перебування, що становить не більше як шість місяців на рік. 

Заяви про реєстрацію засвідчуються підписом керівника центру обліку 

або іншого закладу для бездомних осіб та скріплюються печаткою.  

Уповноважена особа центру обліку або закладу для бездомних осіб 

(соціальний працівник або керівник), яка займається реєстрацією бездомних 

осіб, подає зазначені документи до органу реєстрації за місцезнаходженням 

центру обліку або закладу для бездомних осіб (до підрозділу головного 

управління або територіального підрозділу Державної міграційної служби).  

Працівник органу реєстрації ДМС реєструє документи  у  відповідному  

журналі за формою, затвердженою МВС.    

Під час реєстрації використовуються талони реєстрації місця 

проживання, до яких вносяться відповідні зміни, зокрема щодо зазначення 

строку реєстрації місця проживання/перебування бездомної особи.  

Зазначені талони надсилаються та зберігаються у картотеці адресно-

довідкового бюро. У разі реєстрації місця перебування бездомної особи   строк 

зберігання талонів у картотеці адресно-довідкового бюро становить шість 

місяців з дня закінчення строку дії реєстрації місця проживання/перебування. 

Орган реєстрації  ДМС ставить  у  паспортному  документі  або документі,  що  

підтверджує законність проживання особи на території України, штамп про 
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реєстрацію. Подані уповноваженою особою документи, оформляються та 

повертаються такій особі органом реєстрації не пізніше ніж через два дні після 

їх надходження. 

Зняття з реєстрації місця проживання бездомної особи здійснюється 

протягом семи днів на підставі відповідної заяви, за  рішенням суду або 

свідоцтва про смерть.  

Орган реєстрації ставить у паспортному документі або документі,  що  

підтверджує законність проживання на території України,  штамп про зняття з 

реєстрації місця проживання бездомної особи. 

Заяви про зняття з реєстрації місця проживання бездомних осіб 

реєструються уповноваженою особою у відповідному журналі за формою, 

затвердженою Міністерством соціальної політики (Додаток З). 

Зняття з реєстрації місця перебування бездомної особи не оформляється. 

Реєстрація наступного місця перебування бездомної особи здійснюється 

відповідно до вимог  «Порядку реєстрації місця проживання або перебування 

бездомної особи». 

Ведення реєстраційного обліку місця проживання/перебування бездомних 

осіб в Україні здійснюється територіальними підрозділами ДМС з дотриманням 

вимог законодавства про захист персональних даних. 

Після отримання реєстрації місця проживання/перебування бездомна 

особа може обслуговуватись у комунальних медичних закладах, отримувати 

освіту, приватизувати земельні ділянки, реєструватись як суб’єкти 

підприємницької діяльності або як безробітні, отримувати кредити у 

банківських установах тощо. 

 Надання допомоги у відновленні документів, майнових та житлових 

прав, сприяння у працевлаштуванні, отриманні медичної допомоги тощо. 

Соціальні працівники, у разі необхідності, сприяють у відновленні документів, 

в т.ч. паспорта, пенсійного посвідчення тощо. У разі відсутності в бездомної 

особи паспортного документа уповноважена особа з центру обліку готує пакет 
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документів, необхідних для здійснення відновлення паспорта громадянина 

України. 

Наказом Міністерства внутрішніх справ України  від 13.04.2012р. № 320 

затверджено Порядок оформлення і видачі паспорта громадянина України. Цей 

Порядок розроблено відповідно до Законів України «Про свободу пересування 

та вільний вибір місця проживання в Україні» та «Про основи соціального 

захисту бездомних осіб і безпритульних дітей». 

 Бездомним особам паспорти видаються за місцем реєстрації їх місця 

проживання/перебування. Видача та обмін паспорта проводиться в місячний 

термін.  

Для оформлення (відновлення) паспорта бездомної особи уповноважена 

особа з центру обліку готує пакет документів, який передає в територіальний 

орган  ДМС, який складається з:   

 заяви про  видачу  паспорта (заповнюється особисто заявником від 

руки, розбірливим почерком, з вичерпними відповідями на всі запитання, без 

скорочень і абревіатур); 

  посвідчення про поставлення на облік, видане відповідним 

спеціалізованим  закладом,  який здійснює облік бездомних громадян;  

  6 фото 3,5х4,5 (глянцеві); 

  картка прописки за останнім місцем реєстрації; 

  листки вибуття з останнього місця реєстрації; 

  свідоцтва про народження, одруження, розлучення (за наявності); 

 квитанції про сплату держмита; 

 довідка про наявність/відсутність судимості; 

 для осіб, звільнених з місць позбавлення волі – довідка про звільнення. 

Даний перелік документів є загальнообов’язковим. Ситуація кожної 

бездомної особи розглядається соціальним працівником окремо, тому, окрім 

загальних документів можуть бути потрібними інші довідки. 
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  Бездомні особи оформляють паспорти замість утрачених за місцем 

майбутньої реєстрації їх проживання/перебування.  До заяви про втрату 

паспорта долучається копія заяви про реєстрацію їх місця 

проживання/перебування та копія посвідчення про взяття на облік, виданого 

відповідним спеціалізованим закладом. 

Після прийняття заяв від бездомних осіб у разі необхідності 

здійснюються додаткові перевірки щодо перебування їх у розшуку, належності 

до громадянства, документування за місцем реєстрації попереднього місця 

проживання. 

Усі дані є конфіденційними й записуються зі слів самого клієнта, тому за 

достовірність цих даних відповідальність несе сам клієнт. 

У кожній конкретній ситуації надається юридична допомога у 

відновленні майнових та житлових прав.  

Облік, відновлення документів та реєстрація місця 

проживання/перебування дають змогу бездомній особі реалізувати свої 

конституційні права на житло, працю, освіту, охорону здоров’я, соціальний 

захист, участь у виборчому процесі тощо. 

Центр обліку надає за необхідності направлення на медичне обстеження, 

у т.ч. на рентгенівське обстеження органів грудної клітки до закладу охорони 

здоров'я за місцем територіального розташування.  

Направлення бездомних осіб до  закладів соціального захисту для 

бездомних осіб, де є  вільні ліжко-місця,  для вирішення питання організації 

тимчасового притулку. 

Центр обліку тісно контактує з будинками нічного перебування та 

іншими соціальними закладами для бездомних осіб та отримує інформацію 

відносно вільних місць для розташування бездомних на ніч та їх подальшого 

перебування. Після виявлення бездомних осіб та іх обліку, вони за бажанням 

направляються до таких закладів, де є вільні місця. Фахівцями цих закладів 

бездомним особам надається необхідна соціальна допомога. 
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Надання інформаційних, юридичних та інших соціальних послуг 

Центр обліку: 

- надає інформацію з питань соціального захисту бездомних осіб, про 

місцезнаходження закладів для бездомних, що надають послугу тимчасового 

притулку, мобільні пункти надання медичної допомоги, їжі, одягу;  

- інформує про можливість поновлення документів, направлення у 

відповідні заклади та інстанції;  

- консультує з соціально-правових питань (цивільне, житлове, трудове, 

кримінальне законодавство), а також з питань охорони прав, свобод та 

здоров’я; 

-  ознайомлює з існуючими законодавчими та правовими актами 

стосовно конкретного питання.  

Забезпечення реалізації бездомними особами прав та свобод, 

визначених законодавством України. Отримання бездомними особами 

паспорта з реєстрацією місця проживання або перебування наділяє їх правами 

та обов’язками нарівні з іншими громадянами України. Особи, місцем 

реєстрації яких є центр обліку бездомних, можуть обслуговуватись в 

комунальних медичних закладах, отримувати освіту, реєструватись як приватні 

підприємці, як безробітні у центрах зайнятості, отримувати кредити у 

банківських установах, брати участь у виборчому процесі тощо. 

Співпраця з органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, державними і недержавними установами та закладами, 

громадськими організаціями тощо з питань що належать до його 

компетенції. Ефективність надання соціальних послуг бездомним особам 

багато в чому залежить від удосконалення механізму координації співпраці 

центральних, місцевих органів виконавчої влади та надавачів соціальних 

послуг;забезпечення міжвідомчої співпраці фахівців, так як для вирішення 
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комплексу проблемних питань бездомних необхідне залучення багатьох  

установ та закладів. 

Визначення  чіткого механізму співпраці органів праці та соціального 

захисту населення, закладів соціального захисту бездомних, організацій, 

установ, закладів, служб різного підпорядкування, причетних до надання 

послуг регулює Наказ Мінпраці, Мінсім’ямолодьспорт, МОЗ, МВС 

Міністерства внутрішніх справ України, Державного комітету України у 

справах національностей та релігій, Державного департаменту України з питань 

виконання покарань «Про взаємодію суб’єктів, що надають послуги бездомним 

громадянам».  

Механізм взаємодії суб’єктів передбачає наступні напрямки: виявлення 

бездомних осіб, організація соціального патрулювання; облік бездомних осіб, 

відновлення документів та реєстрація місця проживання/перебування; медична 

допомога, обслуговування, обстеження бездомних осіб; встановлення групи 

інвалідності (поновлення відповідних документів); працевлаштування 

бездомних осіб; організація роботи з сім’ями, які опинились в складних 

життєвих обставинах; організація роботи з іноземцями, особами без 

громадянства, біженцями; організація роботи з особами, звільненими з місць 

обмеження волі або позбавлення волі, які перебувають на обліку кримінально-

виконавчої інспекції. 

Послуги, що надаються працівниками центру обліку в процесі вуличної 

соціальної роботи та в стаціонарних спеціалізованих закладах вимагають 

співпраці фахівців різноманітних відомств. 

Виявлення бездомних осіб здійснюється не тільки силами соціальних 

працівників центру обліку. До них приєднуються працівники органів праці та 

соціального захисту населення, внутрішніх справ, охорони здоров’я, служб у 

справах дітей, представники об’єднань громадян, благодійних організацій 

тощо. Сумісними зусиллями вони надають бездомним особам першу допомогу, 

у разі необхідності направляють до медичних закладів, за бажанням 
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направляють до центру обліку або іншого закладу для бездомних для 

подальшого вирішення проблемних питань.  

 Докладно порядок взаємодії центрів обліку та інших закладів стосовно 

обліку бездомних, відновлення документів та реєстрації місця 

проживання/перебування відображено в підр.2.2. «Порядку взаємодії суб’єктів, 

що надають соціальні послуги бездомним громадянам». 

 За необхідності центр обліку направляє бездомних осіб, які  хворіють на 

туберкульоз, гепатит, ВІЛ/СНІД, алкоголізм, наркоманію, мають психічні 

розлади, захворювання шкіри тощо до медичних закладів для обстеження та 

лікування. Органи та установи охорони здоров’я  відслідковують стан здоров’я 

бездомних та надають їм медичну допомогу; здійснюють щорічне 

рентгенівське обстеження бездомних осіб та надають інформацію  до 

профільного соціального закладу про чисельність бездомних осіб, які пройшли 

таке обстеження; забезпечують проведення за направленням соціального 

закладу обстеження з метою виявлення соціально-небезпечних хвороб. 

Лікувально-профілактичні заклади за територіальним розташуванням 

направляють до МСЕК клієнтів закладів для бездомних осіб у разі необхідності 

встановлення інвалідності. 

 Докладно порядок взаємодії закладів для бездомних осіб та закладів 

охорони здоров’я  стосовно комплексу надання медичних послуг відображено в 

підр. 2.3.,2.4 «Порядку взаємодії суб’єктів, що надають соціальні послуги 

бездомним громадянам».  

Центр обліку сприяє працевлаштуванню осіб. Органи державної служби 

зайнятості надають бездомним особам, які звернулись за сприянням у 

працевлаштуванні, у тому числі за направленням центру обліку, соціальні 

послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, послуги з 

професійної орієнтації. 

ІУ. Умови надання соціальних послуг в центрах обліку 

Умовами надання соціальних послуг центром обліку є: 
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 письмова заява бездомної особи; 

 досягнення 18-річного віку; 

 законність проживання на території України; 

 відсутність ознак алкогольного чи наркотичного сп’яніння.  

На кожного клієнта, який звернувся з письмовою заявою формується 

особова справа. Із особових справ формується картотека клієнтів. 

У. Кадрове забезпечення центрів обліку 

Примірні штатні нормативи Центру обліку представлені в «Нормах 

чисельності працівників центрів обліку та закладів соціального захисту 

бездомних громадян (Будинків нічного перебування, центрів реінтеграції, 

соціальних готелів»), що затверджені наказом Міністерства праці та соціальної 

політики України від 07.05.2009 №175. У центрі обліку передбачені наступні 

посади: 

- директор; 

- фахівець із соціальної роботи; 

- практичний психолог; 

- соціальний працівник; 

- соціальний працівник із організації соціального патрулювання;  

- юрисконсульт; 

- бухгалтер; 

- паспортист;  

- оператор комп’ютерного набору; 

- касир;  

- водій автотранспортних засобів; 

- двірник; 

- прибиральник службових приміщень;  

- сторож. 

При формуванні штатного розпису необхідно  враховувати потреби 

клієнтів, які отримують послуги в центрі обліку. Кандидат на посаду 
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соціального працівника повинен мати відповідну освіту, професійну 

підготовку, володіти знаннями та досвідом для виконання завдань, які стоять 

перед ним. 

На посаду соціального працівника призначається особа, яке має вищу 

(або, залежно від кваліфікаційної категорії, середню) фахову освіту. 

Кваліфікаційна характеристика «соціальний працівник», що затверджена 

наказом Мінпраці від 24.07.2006 р №274 містить наступні кваліфікаційні 

вимоги: 

Соціальний працівник I категорії: базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Стаж 

роботи за професією соціального працівника II категорії – не менше  року. 

Соціальний працівник II категорії: базова або неповна вища освіта 

відповідного напряму підготовки (бакалавр або молодший спеціаліст). Для 

бакалавра – без вимог для стажу роботи; для молодшого спеціаліста – стаж 

роботи за професією соціального працівника – не менше 2 років. 

Соціальний працівник: неповна вища освіта відповідного напряму 

підготовки (молодший спеціаліст) без вимог до стажу роботи. 

Соціальний працівник, який працює з бездомними особами повинен 

знати: законодавство у сфері надання соціальних послуг; основи етики та 

професійного спілкування; зміст, форми та порядок надання послуг особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; методи і форми соціальної 

роботи зі спеціальними групами клієнтів; основи психології; основи медичних 

та гігієнічних знань; основи економіки, права та трудового законодавства; 

норми охорони праці та виробничої санітарії; діловодство. 

Основні виконувані роботи соціальних працівників центрів обліку та 

закладів соціального захисту для бездомних громадян  визначені у розділі 

«Організація праці», що затверджені наказом Мінпраці від 07.05.2009 р. №175 

«Про затвердження Норм часу та чисельності працівників центрів обліку та 
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закладів соціального захисту для бездомних громадян (будинків нічного 

перебування, центрів реінтеграції, соціальних готелів». 

Відбір та працевлаштування спеціалістів. Для прийому на посаду 

потенційний працівник повинен подати документи згідно зі встановленим 

переліком. 

Заява від потенційного працівника та його рекомендації (з попереднього 

місця роботи, навчального закладу) розглядаються перед зустріччю та інтерв’ю 

з кандидатом, особливу увагу необхідно звертати на його моральні якості 

(надійність і чесність).  

У разі наявності у кандидатів на посаду соціального працівника повного 

переліку документів для прийому на роботу, їх відповідності усім визначеним 

критеріям та проходження процедури відбору, здійснюється працевлаштування 

на підставі трудової угоди (контракту). Умови та вимоги трудової угоди 

(контракту) необхідно обговорити сторонами перед підписанням. Один її 

примірник видається працівникові, а другий зберігається у відділі кадрів 

соціального закладу.  

Підписання трудової угоди (контракту) здійснюється після успішного 

проходження потенційним соціальним працівником випробувального терміну 

упродовж трьох місяців. Перед початком роботи з клієнтами соціальний 

працівник повинен пройти стажування протягом одного тижня, що включає, 

зокрема, ознайомлення з усіма стратегіями та процедурами соціального 

закладу, для чого має бути розроблена програма стажування початківців.  

Дотримання та повне виконання функцій та обов’язків, визначених 

посадовою інструкцією, є обов’язком кожного працівника. У випадку будь-яких 

звинувачень, інцидентів, порушень поведінки необхідно негайно провести 

службове розслідування відповідно до розробленої процедури, вжити 

відповідні заходи щодо ліквідації їх наслідків та, в разі необхідності, 

застосувати службове стягнення чи покарання. Якщо звинувачення 

обґрунтоване, інцидент чи порушення поведінки мали місце з боку персоналу, 
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деталі та заходи необхідно записати в окремому розділі особової справи 

клієнтів та персоналу. 

Навчання та підвищення кваліфікації. З метою якісного задоволення 

потреб клієнтів керівництво центрів обліку повинно забезпечувати організацію 

проходження професійного навчання та підвищення кваліфікації своїх 

працівників, підтримуючи на належному рівні їх знання щодо:  

 проблем бездомних осіб; 

 причин, що призводять до бездомності; 

 послуг, які надаються бездомним; 

 моделей соціальної роботи з бездомними; 

 змін законодавства, нормативних документів, що стосуються їх 

роботи з бездомними особами; 

 профілактики бездомності. 

Компетентність та професійність соціального працівника по роботі з 

бездомними особами вимагає також безперервного удосконалення навичок, 

необхідних для виконання завдань, зокрема: 

 знання вад, особливостей та індивідуальних потреб бездомних осіб; 

 вміння спілкуватися та реагувати на неадекватну чи агресивну поведінку 

бездомних осіб; 

 вміння розуміти загрози фізичної та вербальної агресії й можливості 

заподіяти шкоду власному здоров’ю; 

 знання релігійних і культурних особливостей бездомних осіб; 

 володіння методиками реабілітації бездомних громадян та підготовки до 

життя у суспільстві; 

 вміння балансувати між індивідуальними потребами одних клієнтів (які 

можуть змінюватися у часі) та потребами інших клієнтів і колективу 

соціального закладу; 
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 вміння використовувати професійні стосунки з іншими працівниками, 

які залучені до надання соціальних послуг бездомним особам. 

Навчання та підвищення кваліфікації, відповідно до посадових 

інструкцій, є одним з обов’язків персоналу, і становить частину робочого 

навантаження. Протягом трьох місяців з початку роботи новий персонал 

повинен пройти стажування, яке забезпечує керівництво соціального закладу 

відповідно до розробленої програми стажування для початківців. У процесі 

стажування персонал може бути залучений до проходження тижневого 

вступного курсу із соціальної роботи з бездомними особами. Даний вступний 

курс повинен включати: 

 ознайомлення з основними принципами соціальної роботи з 

бездомними особами; 

 ознайомлення з цілями та завданнями соціального закладу й розуміння 

необхідності їх виконання в процесі роботи з бездомними особами; 

 правила організації безпечної роботи з бездомними особами; 

 ознайомлення з досвідом роботи з бездомними особами та їх потреби; 

 будь-які вищевказані знання та навички, якими вони ще не володіють, 

особливо, комунікаційні навички, розуміння впливу певних вад на життя 

особистості. 

Під час проходження вступного курсу призначається наставник з числа 

досвідчених соціальних працівників по роботі з бездомними особами, а 

результати проходження курсу заносяться до особової справи працівника. 

Щорічно керівництву соціального закладу спільно із соціальними працівниками 

необхідно здійснювати оцінку результатів роботи персоналу згідно з 

посадовими інструкціями. 

 УІ. Фінансово-господарська діяльність 

Відповідно до п.V Типового положення про центр обліку бездомних осіб 

фінансово-господарська діяльність центру проводиться відповідно до єдиного 
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кошторису витрат, штатного розпису,  що затверджуються органом, що утворив 

центр. 

Кошти центру використовуються виключно для здійснення його функцій, 

на матеріально-технічне забезпечення та оплату праці працівників центру.  

Оплата праці працівників закладів соціального захисту проводиться за 

Єдиною тарифною сіткою відповідно до Постанови КМУ  «Про оплату праці 

працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з  оплати  

праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної 

сфери» від 30.08.2002 р. N 1298. 

Оплата праці працівників соціальних закладів  регулюється наказом 

Мінпраці «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони 

здоров’я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №308/519. 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» соціальні 

послуги в центрі обліку можуть надаватись клієнтам як на платній, так і на  

безоплатній основі.  

 Кошти, отримані від оплати за послуги, спрямовуються виключно на 

здійснення функцій центру. 

До роботи у центрі обліку можуть залучатися відповідно до 

законодавства громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості, та 

волонтери.  

 Майном центру обліку є: 

 майно, передане органом, що його утворив; 

 майно, передане у користування юридичними і фізичними особами 

на добровільних засадах; 

 інше майно, набуте на підставах, не заборонених законом.  

Центр утримується за рахунок коштів місцевого бюджету, а також 

благодійних внесків юридичних і фізичних осіб та інших джерел.  

УІІ. Контроль за діяльністю центрів обліку 
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Контроль за діяльністю центрів обліку, перевірка його роботи та ревізія 

фінансово-господарської діяльності проводяться органом, що його утворив та 

іншими уповноваженими органами відповідно до законодавства. Необхідність, 

порядок підготовки та вдосконалення статистичної звітності про діяльність 

центрів обліку бездомних визначено  рядом нормативно-правових актів. 

Так, відповідно до Закону України «Про державну статистику» від 17.09. 

1992 р. N 2614-XII, та  статті  19-1 Закону України «Про інформацію»  від 

2.10.1992 р. N 2657-XII, з метою здійснення моніторингу діяльності закладів та  

установ  соціального  захисту  для  бездомних  осіб наказом Міністерства праці 

та соціальної політики  від 17.07.2006р.,  N 264р. затверджено  форму  звітності 

N 1-БГ "Звіт про діяльність закладів соціального захисту для бездомних  

громадян" (Додаток К). 

Форму звітності № 1-БГ один раз на рік станом на 1 січня наступного за 

звітним року складають заклади для бездомних осіб: центри обліку, будинки 

нічного перебування, центри реінтеграції, соціальні готелі та до 15 січня 

подають головним управлінням праці та соціального захисту населення 

облдержадміністрацій, Головному управлінню соціального захисту населення 

Київської міськдержадміністрації. 

 Інструкція щодо заповнення форми №1-БГ визначає загальні положення  

та порядок заповнення наступних розділів: 

1. Заклади для бездомних осіб; 

2. Відомості щодо діяльності центрів обліку бездомних осіб; 

3. Відомості щодо діяльності закладів соціального захисту для бездомних 

осіб; 

4. Відомості щодо проведеної соціальної роботи у закладах соціального 

захисту для бездомних осіб; 

5. Категорії громадян, яким надано послуги закладами соціального 

захисту для бездомних осіб; 

6. Відомості щодо чисельності працівників закладів для бездомних осіб. 
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Заклади недержавної форми власності подають форму звітності №1–БГ з 

власної ініціативи. 

ДОДАТКИ 

Додаток А 

Законодавчо-нормативна база 

1. Конституція України від 28.06.1996 р. 

2. Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей» від 02.06.2005 р.  №2623-ІУ 

3. Закон України «Про свободу пересування та вільний вибір місця 

проживання в Україні» від  11.12. 2003 р.  № 1382-IV. 

4.  Закон України «Про соціальні послуги» від 24.06.2003 р. №2623-ІУ. 

5. Закон України «Про інформацію» від 02.10.92 №2657-XII. 

6. Закон України «Про державну статистику» від 17.09. 1992 р. N 2614-

XII. 

7. Постанова КМУ «Основні напрями запобігання бездомності до 2017 

р.» від 13.05.2013 №162. 

8. Постанова КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної 

тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з  оплати  праці працівників установ, 

закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» від 30.08. 2002 р. N 

1298. 

9. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про 

впорядкування умов оплати праці працівників закладів охорони здоров’я та 

установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 №308/519. 

10.  Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 

Типового положення про центр обліку бездомних осіб» від 19.04.2011 №135. 

11.  Наказ Міністерства соціальної політики України «Про затвердження 

порядку здійснення соціального патрулювання від 19.07.2011 р. №283. 
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12. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про 

затвердження Методичних рекомендацій щодо організації та проведення 

вуличної соціальної роботи з бездомними особами»  від 26.07.2010 р. №205 

13.  Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України «Про 

затвердження форм звітності №1-БГ «Звіт про діяльність закладів соціального 

захисту для бездомних громадян» від 17.07.2006 р. №264. 

14. Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України «Про 

затвердження Норм часу та чисельності працівників Центрів обліку та закладів 

соціального захисту для бездомних громадян (будинків нічного перебування , 

центрів реінтеграції, соціальних готелів» від 07.05.2009 р. №175. 

15. Наказ Міністерства праці та  соціальної політики України, 

Мінсім’їмолодьспорту, МОЗ України, МВС України, Держкомнацрелігій, 

Держдепартаменту з питань виконання покарань «Про затвердження Порядку 

взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним громадянам» від 

19.02.2009р. №70/411/101/65/19/32. 

16. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Порядку реєстрації місця проживання  та місця перебування фізичних осіб в 

Україні та зразків необхідних для цього документів від 22.11.2012 р. №1077. 

17. Наказ Міністерства внутрішніх справ України «Про затвердження 

Порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України»  від13.04.2012  

№ 320. 

18. Наказ Міністерства соціальної політики України «Про 

затвердження Порядку атестації соціальних працівників, інших фахівців, що 

надають соціальні та реабілітаційні послуги» від 01.10.2012  № 612. 
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Додаток Б 

 
Додаток 1 до Порядку взаємодії суб'єктів, 

що надають соціальні послуги 

бездомним громадянам 

 

ЖУРНАЛ ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ 

_______________ 

(назва закладу)  

N 

з/п

   

Дата 

звернення 

та N 

справи   

Дата взяття 

на облік та N 

посвідчення   

Прізвище, 

ім'я, по 

батькові*   

Дата, рік та 

місце 

народження   

Остання 

адреса 

реєстрації 

місця 

проживання   

Дата 

зняття 

з 

обліку   

Примітка**   

                        

                        

   

* Можливе уточнення даних щодо прізвища, імені, по батькові та дати і року народження 

після встановлення особи клієнта.  

** У графі «Примітка» вказується інша необхідна для роботи закладу інформація (ким 

виявлено та направлено клієнта, повторне звернення тощо). 
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Додаток В 

Облікова карта клієнта 

 

Додаток 2до Порядку взаємодії  

суб'єктів, що надають соціальні  

послуги бездомним громадянам 

   

Місце для 

фотокартки   

   

   

   

ОБЛІКОВА КАРТКА КЛІЄНТА N _______  

I. Загальні відомості  

1. Прізвище ___________________________  

ім'я __________________________________  

по батькові (за наявності)________________  

2. Рік народження ______________________  

місяць ____________ число ______________  

3. Місце народження ____________________  

______________________________________  

4. Сімейний стан _______________________  

5. Діти ________________________________  

______________________________________  

______________________________________  

6. Соціальні зв'язки _____________________ 

____________________________________ 
(перелічити батьків, братів, сестер, родичів, друзів, 

____________________________________ 
знайомих тощо)

  

7. Причина звернення _________________  

 

 

 

 

 

 

 ____________________________ 

(назва закладу)
  

V. Житлова ситуація  

а) наявність реєстрації місця проживання  

___________________________________  

б) остання адреса реєстрації місця 

проживання ________________________  

____________________________________  

в) дата зняття з реєстрації місця 

проживання _________________________  

г) причини втрати житла ______________  

ґ) останнє місце фактичного 

проживання _________________________  

VI. Психологічний стан _______________ 

____________________________________ 

VII. Стан здоров'я ____________________ 

____________________________________ 

(у т. ч. дані рентгенологічного 

обстеження) 

____________________________________ 

Відомості про військовий облік 
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____________________________________  

II. Наявність документів, що засвідчують 

особу  

N 

з/п   

Вид 

документа   
Серія   Номер   

Ким і 

коли 

виданий   

               

   

III. Кримінальна відповідальність  

N 

з/п   
Стаття КК   

Строк 

позбавлення 

волі (за 

наявності)   

Дата 

звільнення   

            

   

IV. Освіта, трудова діяльність 

а) освіта ____________________________ 

              (вища, н/вища, сер. спец., сер., н/сер., поч.) 

диплом (свідоцтво) ________ N _________  

від «___» ____________ ____ року  

б) спеціальність за дипломом____________ 
                                                                                   (свідоцтвом)

  

____________________________________  

в) кваліфікація ________________________  

г) останнє місце роботи _________________  

____________________________________  

ґ) з якого часу не працює _______________  

д) загальний стаж роботи _______________  

е) місце роботи (теперішня зайнятість) 

__________________________________   

а) взято на військовий облік 

__________________________________ 

б) знято з військового обліку 

__________________________________ 

X. Додаткові відомості 

а) видано посвідчення про взяття на облік 

N ________ від «___» __________ ____ 

року 

б) внесено до автоматизованої системи 

обліку бездомних громадян 

__________________________________  

   

   

   

Прізвище та підпис 

соціального працівника 

____________________  

   

Дата заповнення «___» _________ ____ 

року   
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Додаток Д 

 

ПОСВІДЧЕННЯ 

ПРО ВЗЯТТЯ НА ОБЛІК БЕЗДОМНОЇ ОСОБИ 

  

ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ОСІБ 

Місцезнаходження ____________________________ 

тел. ________________________________________ 

Посвідчення про взяття на облік за N 

_____________ 

Видано: 

Прізвище ____________________________________ 

Ім'я _________________________________________ 

По батькові _________________________________ 

Дата народження _____________________________ 

Місце народження ____________________________ 

_____________________________________________ 

  Заповнюється зі слів заявника / наданого документа 

                  (підкреслити / назва, серія, номер) 

 

фото 

3 х 4 см 

  

 

 

 

  
 

_________________________ 

_________________________ 
про те, що він (вона) 

_________________________ 

(прізвище, ініціали) 

дійсно перебуває на 

обліку в центрі обліку 

бездомних осіб як особа, яка не 

має постійного місця 

проживання і місце 

 проживання/місце 

перебування (зайве закреслити) 

якої може бути зареєстровано за 

місцезнаходженням: 

_______________________ 

(центру обліку) 

________________________ 

(закладу соціального захисту для 

бездомних осіб) 

Директор центру 

________________  ____         (П. 

І. Б.)                              (підпис) 

Соціальний працівник 

_____________ __ 

 (П. І. Б.)                        (підпис) 

Дата видачі "___" 

____________ 20__ р. 

          М. П. 
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Додаток Е 

 
                                                             

__________________________________________________________________________

___  

                          (найменування територіального органу чи підрозділу ДМС) 

  _____________ _______________________________________________________________  

                          (прізвище, ім'я та по батькові заявника,  дата і місце народження,  

 _____________________________________________________________________________  

                                                                      (громадянство/підданство)  

  

                                                                         

ЗАЯВА  

 

     Прошу зареєструвати моє _________________________________________________  

           (місце проживання або перебування (необхідне зазначити)  

 

за адресою _______________________________________________________________  

   (місцезнаходження центру обліку або закладу для бездомних осіб)  

 

на строк з ___ ____________ 20__ р.  по ___ ___________ 20__ р. та  

(зазначається в разі реєстрації місця перебування)  

_____________________________________________________________________________  

     (місце проживання або перебування (необхідне зазначити)  

 

моєї неповнолітньої дитини (дітей) ___________________________________________  

                    (прізвище, ім'я та по батькові дитини (дітей),  

_____________________________________________________________________________  

        дата і місце народження, громадянство/підданство)  

 

     Паспортний документ _______________________________________________ або  

                (серія, номер, дата видачі, найменування органу, який його видав)  

 

посвідка на постійне чи тимчасове проживання _________________________________  

                                                                                  (серія, номер, дата видачі)  

     ____ _____________ 20__ р.          ___________________________________________  

                                                                                         (підпис заявника)  

     Заяву прийняв, документи перевірив, заперечень немає  

    ____________________  ___________     _______________________  

      (посада особи)      (підпис)         (ініціали та прізвище)  

 

     М.П.  

   ____ _____________ 20__ р. _____________________________________________________  

(місце проживання або перебування  заявника та його неповнолітньої дитини (дітей) 

зареєстроване (необхідне зазначити)  

    ____________________  ____________   ________________________  

        (посада особи)       (підпис)      (ініціали та прізвище)  

     ____ ______________ 20__ р.  
 



Додаток Ж 

ЖУРНАЛ 

РЕЄСТРАЦІЇ ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ ПРОЖИВАННЯ АБО МІСЦЯ ПЕРЕБУВАННЯ 

БЕЗДОМНОЇ ОСОБИ 

(назва закладу) 

 

N/п Дата 

подання 

докумен

-тів 

Прізвище, ім'я, по 

батькові 

Документи, що подані для оформлення реєстрації місця проживання/перебування Підпис 

кліє

нт 

діти заява про  

реєстрацію 

дані 

паспортного 

документа 

або 

документа, 

що  

підтверджує 

законність 

проживання 

на території 

України 

Посвідче

ння про 

взяття на 

облік  

(номер та 

дата 

видачі) 

державне мито 

(квитанція/документ про звільнення 

від його сплати) 

клієнта Уповноваженої 

особи 

місця 

прожи-

вання 

місця 

перебування 

(зазначається строк 

надання дозволу) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

                      

  

 

 

                                        

 



 

 Додаток З  

ЖУРНАЛ 

РЕЄСТРАЦІЇ ЗАЯВ ПРО ОФОРМЛЕННЯ ЗНЯТТЯ З РЕЄСТРАЦІЇ МІСЦЯ 

ПРОЖИВАННЯ БЕЗДОМНОЇ ОСОБИ 

 

N

 

з/п 

Дата 

подання 

заяви 

Прізвище, ім'я, 

по батькові 

Дані 

паспортного 

документа 

або 

документа, 

що 

підтверджує 

законність 

проживання 

на території 

України 

Номер та 

дата видачі 

посвідчення 

про взяття на 

облік 

Причина 

зняття з 

реєстрації 

(заява, 

рішення 

суду, 

свідоцтво 

про 

смерть) 

Місце вибуття 

(назва 

адміністративно-

територіальної 

одиниці) 

Примітка 

клієнт діти 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

                  

 

 

  

 

                                  

 

 

 

 

 

 

 



Додаток К

 

Форма № 1-БГ 

(річна) 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ  Міністерства праці 

та соціальної політики 

України 

17.07.2006 № 264 

(у редакції наказу 

Міністерства праці              

та соціальної політики 

України 

 від 18.08.2009 № 314) 

за погодженням з 

Держкомстатом 

Звітність 

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДЛЯ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН 
                                                        за ____________ рік 

 

Подають Терміни подання 

 

Заклади для бездомних громадян: центри обліку, будинки нічного перебування, центри реінтеграції, 

соціальні готелі – 

Міністерству праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головним управлінням праці та 

соціального захисту населення обласних державних адміністрацій,  Головному управлінню соціального 

захисту населення  Київської  міської державної адміністрації, Управлінню праці та соціального захисту 

населення Севастопольської міської  державної адміністрації 

 

Міністерство праці та соціальної політики Автономної Республіки Крим, головні управління праці та 

соціального захисту населення обласних державних адміністрацій, Головне управління соціального 

захисту населення  Київської  міської державної адміністрації, Управління праці та соціального захисту 

населення Севастопольської міської державної адміністрації – 

Міністерству праці та соціальної  політики України, головним управлінням статистики в Автономній 

Республіці Крим, областях, місті Києві та Управлінню статистики в місті Севастополі 

 

Міністерство праці та соціальної політики України – 

Державному комітету статистики України зведену інформацію  по Україні та регіонах 

 

 

до 15 січня   

 

 

 

 

 

 

до 20 січня 

 

 

 

 

 

 

до 1 березня 

 

 

 

 

 

Респондент: 

Найменування: 

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

Місцезнаходження: 

________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
(поштовий індекс, область /Автономна Республіка  Крим, район, населений пункт, вулиця /провулок, площа тощо, 

____________________________________________________________________________________________________________________

_____ 
№ будинку /корпусу, № квартири /офісу) 
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Розділ  1. Заклади для бездомних громадян 
 

Тип закладу     

для бездомних громадян 

№ 

рядка 

Заклади (відділення) 
з них 

комунальної форми власності недержавної форми власності 

кількість 

закладів 

(відділень), 

усього 

(одиниць) 

у них, усього 
кількість 

закладів 

(відділень) 

(одиниць) 

у них 
кількість 

закладів 

(відділень) 

(одиниць) 

у них 

ліжко-місць 

(одиниць) 

чисельність 

обслугованих 

(осіб) 

ліжко-місць 

(одиниць) 

чисельність 

обслугованих 

(осіб) 

ліжко-місць 

(одиниць) 

чисельність 

обслугованих 

(осіб) 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Разом 01 
 

 
        

Центри (відділення) 

обліку, усього 
02  

Х 

  

Х 

  

Х 

 

з них відділень обліку 02.1 
 

 
     

Будинки (відділення) 

нічного перебування, 

усього 

03          

з них відділень нічного 

перебування 
03.1          

Центри (відділення) 

реінтеграції, усього 
04          

з них відділень 

реінтеграції 
04.1  

 

 
       

Соціальні готелі 

(відділення), усього 
05          

з них відділень 

соціального готелю 
05.1          

 

Розділ  2. Відомості щодо діяльності центрів обліку бездомних громадян 
 

Кількість 

центрів 

(відділень)  

обліку 

(за станом 

на кінець 

звітного 

року) 

(одиниць) 

Рух клієнтів  

 (чисельність осіб) 

Чисельність осіб, яких 

виявлено (осіб) 

Чисельність осіб,  яким видано 

посвідчення про взяття на облік (осіб ) 
Чисельність осіб, яким  надано соціальні послуги (осіб) 

перебувало 

на обліку 

 на початок 

звітного 

року 

взято на 

облік 

протягом 

звітного 

року 

знято з 

обліку 

протягом 

звітного 

року 

перебувало 

на обліку 

 на кінець 

звітного 

 року 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

усього 

у тому числі 

службою 

соціального 

патру-

лювання 

звернулись 

особисто 

громадян 

похилого 

віку 

праце- 

здатних 

громадян 

праце-

здатного віку 

інвалідів 

звільнених 

 з місць 

позбавлення 

волі 

віднов- 

лено  

доку- 

менти 

зареєстровано за 

адресою  центру обліку 

влаштовано 

до закладу 

соціального 

захисту для  

бездомних 

громадян 

влаштовано 

до будинку-

інтернату 

влаштовано 

 до 

медичного 

закладу 
усього 

з них 

повторно 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
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Розділ  3. Відомості щодо діяльності закладів соціального захисту для бездомних громадян 
 

Заклади 
№ 

рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування  Центр (відділення) реінтеграції  
Соціальний готель 

(відділення) 

чисель- 

ність 

обслу-

гованих 

(осіб) 

у тому числі 

чисель- 

ність 

обслу-

гованих 

(осіб) 

у тому числі 

усього 

проживало 

(осіб) 

у тому числі 

надано 

соціально-

побутові 

послуги 

 

надано 

інформа-

ційні 

послуги 

 

 

 

направлено до 

органів 

(установ) праці 

та соціального 

захисту 

населення (для 

улаштування в 

будинок-

інтернат) 

направлено 

на 

проведення  

медичного 

обстеження 

надано 

допомогу у 

відновленні 

документів 

 

надано 

тимчасову 

реєстрацію 

 

 

надано 

допомогу у 

праце-

влаштуванні 

 

направлено 

до центру 

реінтеграції 

 

 

надано 

соціально-

побутові 

послуги 

 

надано 

інформа-

ційні 

послуги 

направлено до 

органів 

(установ) праці 

та соціального 

захисту 

населення (для 

улаштування в 

будинок-

інтернат) 

надано 

допомогу у 

відновленні 

документів 

надано 

тимчасову 

реєстрацію 

надано 

допомогу у 

праце-

влаштуванні 

надано 

допомогу в 

отриманні 

тимчасового 

або 

постійного 

житла 

отримали  

тимчасове 

 або постійне 

 житло 

повернулись 

 у сім’ю 

ночі-

вля 

харчу-

вання 

одяг, 

взуття 
усього 

з них улаш-

товано до 

буд.-інт. 

усього 

з них 

прове-

дено 

усього 

з них 

від-

новлено 

усього 

звер-

нулося 

з них 

зареєс-

тровано 

усього 

з них 

працевла-

штовано 

усього 

з них 

улаш-

товано до 
ЦР 

ночі- 

вля 

харчу-

вання 

одяг, 

взуття 
усього 

з них улаш-

товано до 

буд.-інт. 

усього 

з них 

відно-

влено 

усього 

звер-

нулося 

з них 

зареєс-

тровано 

усього 

з них 

працевла-

штовано 

усього 

з них 

отримали 

житло 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 

Усього 01                                    

з них: 

комунальної 

форми 

власності 

02                                    

недержавної 

форми 

власності  

03                                    

 

Розділ  4. Відомості щодо проведеної соціальної роботи у закладах соціального захисту для бездомних громадян 
 

 

 

Заклади 
№  

рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування Центр (відділення) реінтеграції Соціальний готель (відділення) 
чисель- 

ність  

обслу- 

гованих 

(осіб) 

усього  

надано 

 послуг 

(одиниць) 

з них чисель- 

ність  

обслу- 

гованих 

(осіб) 

усього  

надано 

послуг 

(одиниць) 

з них чисель- 

ність 

обслу- 

гованих 

 (осіб) 

усього 

надано 

 послуг 

(одиниць) 

з них 
соціально-побутових послуг 

інформа- 

ційних  

 послуг 

соціально-побутових послуг 
інформа- 

ційних  

послуг 

соціально-побутових послуг 
інформа- 

ційних 

 послуг 
ночівля 

харчу- 

вання 

одяг, 

взуття 
ночівля 

харчу- 

вання 

одяг, 

взуття 
ночівля 

харчу- 

вання 

одяг, 

взуття 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Усього 01                   

 

з них: 

комунальної 

форми  

власності 

02       

            

недержавної 

форми 

 власності 

03       
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Розділ  5. Категорії громадян, яким надано послуги закладами соціального захисту для бездомних громадян 
 

Заклади 

 
№ 

рядка 

Будинок (відділення) нічного перебування Центр (відділення) реінтеграції Соціальний готель (відділення) 

чисельність 

обслуго-

ваних  

(осіб) 

у тому числі 

чисельність 

обслуго-

ваних 

(осіб) 

у тому числі 

чисельність 

обслуго-

ваних 

(осіб) 

у тому числі 

 працездат-

них 

громадян 

працездат-

ного віку 

громадян з 

дітьми 

звільнених 

 з місць 

позбавлення 

волі 

громадян 

похилого 

віку 

інвалідів 

 працездат-

них 

громадян 

працездат-

ного віку 

громадян з 

дітьми 

звільнених  

з місць 

позбавлення 

волі 

громадян 

похилого 

віку 

інвалідів 

 працездат-

них 

громадян 

працездат-

ного віку 

громадян з 

дітьми 

звільнених  

з місць 

позбавлення 

волі 

громадян 

похилого 

віку 

інвалідів 

усього 
з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 
усього 

з них 

жінок 

А Б 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 

Усього 01                                     

з них: 

комунальної 

форми 

власності 

02                                     

недержавної 

форми 

власності  

03                                     

 

Розділ 6. Відомості щодо чисельності працівників закладів для бездомних громадян 
 

 

    ______________________________________                                                          ____________________________________________________________ 
      (підпис керівника (власника) та/або осіб,                                                                                                                                      (П.І.Б.) 
      відповідальних за заповнення форми звітності) 

    ______________________________________                                                          ____________________________________________________________ 

   

    телефон: _________________                      факс: ____________________                        електронна пошта: ______________________________ 

Заклади 
№ 

рядка 

 

Комунальної форми власності Недержавної форми власності 

кількість 

закладів 

(відділень) 

(одиниць) 

у них штатних працівників  

(осіб) 
кількість 

 закладів 

(відділень) 

(одиниць) 

у них штатних працівників 

(осіб) 

усього 

з них 

соціальних 

працівників 

усього 

з них 

соціальних 

працівників 

А Б 1 2 3 4 5 6 

Центри (відділення) обліку, усього 01 
 

 

 
   

 

Заклади соціального захисту 

для бездомних громадян, усього 
02  

 
    

у тому числі: 

будинки (відділення) нічного перебування 
03  

 
    

центри (відділення) реінтеграції 04 
 

 

 
    

соціальні готелі (відділення) 05 
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Терміни, що використовуються в методичних рекомендаціях 

 

Бездомність − соціальне становище людини, зумовлене відсутністю в 

неї будь-якого житла, призначеного та придатного для проживання. 

Бездомна особа − особа, яка перебуває у соціальному становищі 

бездомності. До бездомних осіб належать безпритульні особи таособи, які 

мають притулок. 

Безпритульна особа − повнолітня особа, яка проживає на вулиці, в 

парках, підвалах, під'їздах удинків, на горищах, об'єктах незавершеного 

будівництва, в інших місцях, непризначених та непридатних для 

проживання, у тому числі жилих приміщеннях, що перебувають в аварійному  

Вулична соціальна робота – мобільна форма надання соціальних 

послуг, що здійснюється групою фахівців поза межами закладів для 

бездомних громадян. 

Місце перебування – адміністративно-територіальна одиниця, на 

території якої особа проживає строком менше шести місяців на рік. 

Місце проживання – адміністративно-територіальна одиниця, на 

території якої особа проживає строком понад шість місяців на рік. 

 

Реєстрація місця проживання/перебування − внесення інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру про місце проживання або 

місце перебування особи із зазначенням адреси, за якою з особою може 

вестися офіційне листування або вручення офіційної кореспонденції. 

Реінтеграція бездомних осіб − процес повернення  бездомних осіб і 

безпритульних дітей  до життя в суспільстві як повноправних його членів; 

Соціальні послуги− комплекс заходів з надання допомоги особам, 

окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих  

обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх 

життєвих проблем. 
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Соціальне патрулювання − мобільна форма надання соціальних 

послуг відповідними фахівцями поза межами закладів для бездомних осіб і 

безпритульних дітей. 

Суб'єкти, що надають соціальні  послуги − підприємства, установи, 

організації та заклади незалежно від форми власності та господарювання,  

фізичні особи - підприємці, які відповідають критеріям діяльності суб'єктів,  

що надають соціальні послуги, а також фізичні особи, які надають соціальні  

послуги. 


