
шляхом надання їй комплексу 

соціальних послуг з урахуванням 

індивідуальних потреб.  

 Центр реінтеграції бездомних 

осіб може утворюватися для жінок, 

чоловіків, сімей з дітьми, осіб, хворих 

на наркоманію та хронічний 

алкоголізм (які пройшли курс 

лікування) тощо, з наданням 

тимчасового притулку - денного 

перебування, коротко - (до шести 

місяців), довготривалого (понад шість 

місяців) проживання.  

 - соціальний готель - заклад 

соціального захисту для проживання 

бездомних осіб, який має у своєму 

складі окремі номери (кімнати). До 

соціального готелю приймаються 

бездомні особи, які працюють або 

мають інше  постійне  легальне 

джерело доходу, недостатнє для 

оренди (наймання), купівлі житла.  

 Проживання бездомних осіб у 

соціальному готелі є платним. Оплата 

за проживання в соціальному готелі 

може здійснюватися безпосередньо 

бездомною особою або іншою 

фізичною чи юридичною особою. 

  Відповідно до статті 28 Закону 

рішення, дії або бездіяльність 

центральних  та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, суб'єктів, які 

забезпечують  реінтеграцію  бездомних 

осіб та безпритульних дітей, можуть 

бути оскаржені в установленому 

законом порядку.  

 Допомогу бездомним та 

безпритульним громадянам, які 

опинилися у складній життєвій 

ситуації, надає громадська організація 

«Чернігівський центр соціальної 

адаптації бездомних та безпритульних» 

(далі - Центр). Центром ведеться облік 

бездомних та безпритульних громадян, 

реєстрація, також надаються юридичні 

консультації щодо відновлення 

власних документів. Знаходиться 

Центр за адресою: 14000, м. Чернігів, 

вул. Святомиколаївська, 33, тел. (0462) 

93-83-06, 93-00-36. 
 

 

З цим буклетом можна ознайомитись за посиланням: 

http://just.cg.gov.ua/index.php?id=23915&tp=1 
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 Бездомність – це соціальне 

становище людини, зумовлене 

відсутністю в неї жилого приміщення 

(будинку, квартири, кімнати тощо), яке 

б вона могла використовувати для 

проживання/перебування і в якому 

могла бути зареєстрованою. 

 З метою упорядкування 

соціального захисту бездомних осіб діє 

Закон України «Про основи 

соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей». 

 Зазначений Закон визначає 

загальні засади соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей, 

забезпечує правове регулювання 

відносин у суспільстві, які спрямовані 

на реалізацію бездомними особами і 

безпритульними дітьми прав і свобод, 

передбачених Конституцією України 

та чинним законодавством, створює 

умови для діяльності громадських та 

благодійних організацій, що працюють 

у сфері соціального захисту населення. 

 Прийнятий Закон поширюється 

на громадян України, іноземців та осіб 

без громадянства, які на законних 

підставах проживають та перебувають 

на території України. 

 Слід відмітити, що з метою 

створення необхідних умов для 

забезпечення прав та свобод бездомних 

осіб і безпритульних дітей 

упроваджується їх облік. 

 Згідно статті 7 Закону облік 

бездомних осіб ведеться за місцем їх 

проживання або місцем перебування на 

підставі особистого звернення або їх 

виявлення відповідними закладами для 

бездомних осіб – центрами обліку, що 

створюються органами місцевого 

самоврядування та місцевими 

органами виконавчої влади. Структура 

і режим роботи центрів обліку мають 

забезпечувати доступність обліку для 

бездомних осіб. У разі взяття на облік 

бездомні особи отримують посвідчення 

про взяття на облік встановленого 

зразка. 

 Центри обліку можуть 

утворюватися також громадськими і 

благодійними організаціями та на 

договірних засадах з місцевими 

органами виконавчої влади та 

органами місцевого самоврядування 

надавати послуги щодо здійснення 

виявлення та обліку бездомних осіб.  

 Бездомні особи, які не мають 

паспортного документа, звертаються 

для поновлення в установленому 

порядку документів, що посвідчують 

особу, до органів реєстрації (органи 

Державної міграційної служби 

України) за територіальним 

розташуванням центрів обліку, де вони 

перебувають на обліку, або закладів, де 

їм надали тимчасовий притулок.  

 Органи реєстрації у строки, 

встановлені законодавством, повинні 

видати бездомному, який є 

громадянином України, паспорт 

громадянина України.  

 Бездомним особам надаються 

послуги за місцем їх проживання або 

місцем перебування, а саме в закладах 

для цієї категорії осіб, а також поза 

межами таких закладів із  

застосуванням  мобільної форми 

надання соціальних послуг - 

соціального патрулювання.  

 Послуги  можуть надаватися як 

на платній, так і на безоплатній основі. 

 Поряд з цим, на допомогу 

бездомним особам і безпритульним 

дітям, на їх підтримку та реінтеграцію 

створюються соціальні заклади. 

 Такими закладами соціального 

захисту для бездомних осіб є: 

 - будинок нічного перебування - 

заклад соціального захисту для ночівлі 

(розміщення на ніч) бездомних осіб, 

прийом якого не потребує 

попереднього медичного обстеження.            

 - центр реінтеграції бездомних 

осіб - заклад соціального захисту, 

діяльність якого спрямована на 

поступове повернення особи до 

самостійного     повноцінного      життя 


