СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
V СКЛИКАННЯ VІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від 25 жовтня 2006 року № 196 - МР
м. Суми
Про реорганізацію Притулку для осіб, які не
мають постійного місця проживання та
створення на його базі Центру реінтеграції
бездомних громадян
З метою оптимізації мережі та структури закладів для громадян, які не
мають постійного місця проживання, відповідно до Законів України “Про
основи соціального захисту бездомних громадян і безпритульних дітей” та
“Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді обмеження
волі або позбавлення волі на певний строк”, на виконання Державної
програми соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі на
2004 - 2006 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України
від 30.08.04 № 1133, постанови Кабінету Міністрів України
від 30.03.06 № 404 «Про затвердження Типового положення про центр
обліку бездомних громадян», наказу Міністерства праці та соціальної
політики України від 14.02.06 № 31 «Про затвердження Типових положень
про заклади соціального захисту для бездомних громадян та осіб, звільнених
з місць позбавлення волі», керуючись пунктом 32 частини першої статті 26
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести з 01 січня 2007 року реорганізацію Притулку для осіб, які
не мають постійного місця проживання, шляхом створення на його базі
Центру реінтеграції бездомних громадян.
2. Затвердити Положення про Центр реінтеграції бездомних громадян
(додаток № 1) та його структуру (додаток № 2).
3. Реорганізацію
законодавства.

структури

провести

відповідно

до

чинного

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Пака С.Я.

Міський голова

Г.М. Мінаєв

Додаток № 1
до рішення Сумської міської ради
“Про реорганізацію Притулку для
осіб, які не мають постійного
місця проживання та створення
на його базі Центру реінтеграції
бездомних громадян”
від 25 жовтня 2006 року № 196 - МР

ПОЛОЖЕННЯ
про Центр реінтеграції бездомних громадян
1. Загальні положення
1.1. Центр реінтеграції бездомних громадян (далі - Центр) є закладом
соціального захисту для бездомних громадян (далі – бездомні громадяни),
діяльність якого
спрямована
на
поступове повернення особи до
самостійного повноцінного
життя
шляхом
надання їй комплексу
соціальних послуг з урахуванням індивідуальних потреб.
1.2. Центр створюється, реорганізується і може бути ліквідований за
рішенням Сумської міської ради. Підпорядковується управлінню праці та
соціального захисту населення міської ради.
1.3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України,
Законами
України, постановами Верховної Ради України, актами
Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами
Міністерства праці та соціальної політики України, рішеннями обласної,
міської рад, виконавчого комітету міської ради, розпорядженнями міського
голови, іншими нормативно-правовими актами та цим Положенням.
1.4. Центр є юридичною особою, має печатку із зображенням герба
України, штамп зі своїм найменуванням, бланки, самостійний баланс,
рахунки в органах Державного казначейства України.
1.5. До складу Центру реінтеграції бездомних громадян входять такі
структурні підрозділи:
- відділення нічного перебування (на 40 осіб), яке створено для ночівлі
(розміщення на ніч) бездомних громадян, які не мають житлового
приміщення, яке б вони могли використовувати для проживання;
- сектор обліку бездомних громадян, який створено для ведення обліку
громадян, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати
тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в
якому можуть бути зареєстровані.

Умови
розташування,
харчування,
побутового,
медичного
обслуговування бездомних громадян та утримання приміщень Центру
регулюються нормативами, передбаченими чинним законодавством для
підприємств громадського харчування, гуртожитків, лікувальних закладів та
установ соціального захисту.
1.6. Центр фінансується та утримується за рахунок коштів міського
бюджету та інших надходжень, не заборонених діючим законодавством
України.
Джерелами фінансування Центру можуть бути:
- кошти міського бюджету;
- благодійні внески юридичних та фізичних осіб;
- інші джерела, не заборонені законодавством України.
Кошти Центру використовуються виключно на його утримання та
розвиток.
1.7. Центр може надавати послуги на платній основі відповідно до
Закону України "Про соціальні послуги".
1.8. Фінансова та виробничо-господарська діяльність Центру
здійснюється відповідно до кошторису доходів і видатків, штатного розпису,
що затверджуються начальником управління праці та соціального захисту
населення міської ради.
1.9. Посадові оклади, умови оплати праці працівників Центру
установлюються відповідно до Умов оплати праці працівників закладів
охорони здоров'я та установ соціального захисту населення, затверджених
наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства
охорони здоров'я України.
1.10. З метою сприяння досягнення мети Центру можуть утворюватись
підсобні господарства, виробничі майстерні, цехи, інші виробництва, які
здійснюють свою діяльність у порядку, передбаченому законодавством
України та положеннями про ці структури.
1.11. До трудових процесів у підсобних господарствах та інших
виробничих підрозділах Центру можуть залучатися бездомні громадяни при
умові подальшого пільгового обслуговування останніх за погодженням з
директором Центру.
1.12. До діяльності, Центру на добровільних засадах, можуть
залучатися громадяни, які перебувають на обліку в центрах зайнятості,
представники громадських та релігійних організацій, установ, окремі
громадяни, волонтери відповідно до законодавства України.

1.13. Майном Центру є:
- майно, передане міською радою;
- майно, придбане в користування юридичними та фізичними особами
на добровільних засадах тощо.
1.14. Облік майна та коштів Центру
передбаченому законодавством України.

здійснюється у порядку,

1.15. Контроль за діяльністю Центру здійснює управління праці та
соціального захисту населення міської ради.
1.16. Перевірка роботи та ревізія фінансової і виробничо-господарської
діяльності Центру провадяться управліннями міської ради та іншими
спеціально уповноваженими органами відповідно до чинного законодавства
України.
1.17. Адреса Центру: м. Суми, вул. Робітниче селище, буд. 14.
2. Мета та завдання Центру реінтеграції бездомних громадян
2.1. Метою діяльності Центру є соціальна реінтеграція бездомних
громадян у суспільство, до самостійного повноцінного життя.
2.2. Основними завданнями Центру є:
- надання соціальних послуг бездомним громадянам Центру з
урахуванням індивідуальних потреб;
- співпраця з місцевими органами виконавчої влади, соціального
захисту населення, охорони здоров'я, внутрішніх справ, центрами зайнятості
населення, центрами соціальних служб для сім'ї, дітей
та
молоді,
навчальними
закладами, об'єднаннями громадян, волонтерами,
підприємствами, установами, організаціями, незалежно від форм власності,
для виконання поставлених цілей і завдань;
- використання сучасних методів соціальної роботи для надання
допомоги потребуючим;
- сприяння розвитку та впровадженню інноваційних методик у роботі з
бездомними громадянами;
- сприяння формуванню позитивної громадської думки про бездомних
громадян.
2.3. Для вирішення завдань Центр, ураховуючи індивідуальні потреби,
надає бездомним громадянам такі соціальні послуги:
- соціально-побутові (організація ночівлі; харчування; користування
душем та пральнею; збереження речей та документів);
психологічні
(консультації
психолога,
психодіагностика,
психокорекція);

-соціально-педагогічні (допомога в здобутті освіти; розробка
індивідуальних планів реінтеграції; навчання самостійному вирішенню
складних життєвих проблем; організація дозвілля);
- соціально-медичні (перша медична допомога; первинний медичний
огляд; організація консультації лікаря, направлення у заклади охорони
здоров'я за місцем територіального розташування; санітарно-гігієнічний
контроль; профілактичні заходи);
- соціально-економічні (видача одягу та взуття бувшого у
використанні);
-юридичні (допомога у відновленні документів, що засвідчують
особистість; роз'яснення чинного законодавства; консультації з питань
попередження бездомності тощо);
- послуги з працевлаштування
(сприяння у працевлаштуванні;
соціальний супровід працевлаштованої особи);
- інформаційні (поширення інформації про послуги закладу);
- довідкові і просвітницькі послуги, інші.
2.4. Умови прийняття та відрахування з Центру
Центр надає послуги терміном до чотирьох місяців бездомним
громадянам України, які досягли 18 років, та особам без громадянства, які
постійно на законних підставах проживали і після втрати прав на житлові
приміщення, проживають на території України на підставі їх звернення
та документів, що
посвідчують особу (за наявності). Можливе більш тривале обслуговування,
за рішенням комісії, яка створюється при управлінні праці та соціального
захисту населення міської ради.
При прийманні до Центру попередній медичний огляд проводиться
медичною сестрою установи.
У разі звернення безпритульних дітей вони, в супроводі працівників
Центру, направляються до притулків для неповнолітніх служби у справах
неповнолітніх за територіальним принципом розташування. У разі, якщо до
Центру звернулися бездомні громадяни з дітьми, діти направляються до
притулків для неповнолітніх служби у справах неповнолітніх лише за згодою
батьків. У разі не згоди громадяни приймаються з дітьми на дві доби з
подальшим направленням повідомлень до служби у справах неповнолітніх та
органів внутрішніх справ за територіальним принципом розташування.
Громадяни похилого віку (чоловіки у віці 60 та жінки у віці 55 років і
старші, а також особи, яким до досягнення загального пенсійного віку
залишилось не більше півтора року), інваліди I та II груп із числа
бездомних осіб за їх заявою та на підставі висновку управління праці та
соціального захисту населення міської ради можуть бути направлені до
будинків-інтернатів, якщо вони потребують стороннього догляду та
медичного обслуговування і не мають працездатних дітей або родичів,
зобов'язаних за законом їх доглядати.

Протипоказаннями для прийняття до Центру є стан гострого
алкогольного та/або наркотичного сп'яніння, а також наявні ознаки гострого
захворювання.
Обсяг наданих бездомним громадянам послуг залежить від їх
індивідуальних потреб та конкретних умов, що сприяють реінтеграції.
Припинення надання послуг Центру здійснюється за бажанням
бездомного громадянина або за рішенням директора Центру (у разі
порушення правил внутрішнього розпорядку).
У разі працевлаштування та отримання доходів (які перевищують
прожитковий мінімум для працездатних осіб) послуги відділенням нічного
перебування надаються на платній основі. Порядок оплати та вартість послуг
затверджується виконавчим комітетом міської ради.
У разі зарахування до Центру громадян, які мають туберкульоз в
активній стадії, венеричні та гострі інфекційні захворювання, СНІД,
онкологічні захворювання III та IV клінічних груп, психічні розлади, наркота/або алкозалежність, Центр направляє їх до закладів охорони здоров'я за
територіальним розташуванням Центру.
2.5. Організація роботи Центру:
Для отримання послуг особа звертається до Центру особисто.
Підставою для зарахування особи до Центру є:
- особиста письмова заява;
- довідка з результатом рентгенологічного обстеження;
- документи, що засвідчують особу (за наявністю).
2.6. При зарахуванні до Центру особа ознайомлюється та дає згоду
виконувати внутрішні правила перебування (затверджуються наказом
управління праці та соціального захисту населення міської ради відповідно
до загальних правил перебування на території та в приміщеннях Центру,
затверджених наказом Міністерства праці та соціальної політики України від
14.02.2006 № 31) та розпорядку дня Центру.
При відмові в зарахуванні до Центру особі вказується причина відмови
та видається направлення до відповідних (профільних) соціальних служб,
закладів охорони здоров'я.
2.7. Терміни (в межах визначених пунктом 2.4. цього положення) та
умови перебування у Центрі, умови надання та припинення послуг, правила,
права та обов'язки сторін зазначаються в угоді (форма угоди затверджується
наказом начальника управління праці та соціального захисту населення
міської ради відповідно до типової угоди, затвердженої наказом Міністерства
праці та соціальної політики України від 14.02.2006 № 31), яка підписується
між Центром, в особі директора, та бездомним громадянином під час
зарахування його до Центру.

2.8. Припинення послуг Центру настає в таких випадках:
- закінчення терміну перебування при повній реінтеграції бездомного
громадянина (поверненні до самостійного повноцінного життя);
- отримання бездомним громадянином житла, яке він може
використовувати для проживання і в якому він може зареєструватись;
- відмова бездомного громадянина від отримання послуг Центру;
- порушення бездомним громадянином правил перебування у Центрі.
У разі припинення послуг бездомний громадянин має бути ознайомлений з
рішенням про припинення послуг Центру.
2.9. Центр фіксує у письмовому вигляді всі звернення громадян, у тому
числі і в тих випадках, коли особі було відмовлено в зарахуванні до Центру.
Дані про звернення містяться у особовій справі, яка включає також
особисту письмову заяву, виписку з медичної карти амбулаторного
(стаціонарного) хворого (облікова форма N 027/о), при наявності карти в
медичній установі, а також таку інформацію: прізвище, ім'я та по батькові,
дата і місце народження; мета й причина звернення; дата звернення і
зарахування чи причина відмови та організація, соціальна служба тощо,
куди особа була направлена; дата та причина припинення послуг; інша
інформація.
2.10. Центр розробляє та втілює механізм комунікації з бездомними
громадянами для поліпшення якості обслуговування, планування й розробки
нових послуг та програм (індивідуальне інтерв'ювання, анкетування, фокусгрупи, інформаційні дошки, щомісячні збори).
3. Основні завдання та функції структурних підрозділів Центру
реінтеграції бездомних громадян
3.1. Відділення нічного перебування
Метою діяльності відділення є зменшення кількості осіб, які ночують
на вулиці, шляхом організації їх ночівлі та надання інших видів послуг.
Час перебування бездомних громадян у відділенні нічного перебування
встановлено з 1800 до 800. У зимовий період, при температурі – 15ºС, можливе
цілодобове перебування.
Забезпечує бездомних громадян під час надання ліжко-місця:
- постільною білизною;
- хлібобулочними виробами, чаєм та засобами особистої гігієни
(милом) за рахунок коштів міського бюджету (норми забезпечення
встановлюються виконавчим комітетом Сумської міської ради);
- додатковим харчуванням за рахунок добровільних благодійних
внесків;
- одягом, взуттям (у разі надходження гуманітарної допомоги);
- першою медичною допомогою, санобробкою.

Особи, що звернулися на нічліг оглядаються черговим з режиму на
наявність колючо – ріжучих, вибухонебезпечних та вогненебезпечних
предметів, наркотичних та алкогольних речовин, які вилучаються.
Фахівець із соціальної роботи або соціальний працівник реєструє
бездомного громадянина заповнюючи журнал звернень, провадить первинне
тестування, відповідну роз’яснювальну роботу, визначає ліжко-місце
громадянина для ночівлі тощо. У разі необхідності приймає речі на
збереження.
Медична сестра здійснює первинний медичний огляд, видає
направлення до медичних закладів (за необхідністю), за потребою надає
первинну медичну допомогу та організовує обстеження рентгенологічне, на
ВІЧ інфекцію, сифіліс.
Відділення інформує сектор обліку бездомних громадян про
новоприбулих, які звернулися у нічний час, з метою подальшого взяття на
облік та оформлення посвідчення.
3.2. Сектор обліку бездомних громадян
Сектор обліку бездомних громадян (далі сектор) здійснює облік
громадян, що не мають житлового приміщення (будинку, квартири, кімнати
тощо), яке вони можуть використовувати для проживання, перебування і в
якому можуть бути зареєстровані.
Основними завданнями сектору є виявлення та ведення обліку
бездомних громадян, забезпечення реалізації їх прав на реєстрацію свого
переважного
місцезнаходження і на отримання соціальних послуг,
передбачених законодавством.
Сектор відповідно до покладених на нього завдань:
- веде первинний облік бездомних громадян та створює інформаційний
банк даних на електронних і паперових носіях;
- видає посвідчення про взяття на облік за формою затвердженою
Міністерством праці та соціальної політики України;
- сприяє реєстрації переважного місцезнаходження бездомних
громадян відповідно до законодавства;
- здійснює заходи щодо виявлення бездомних громадян, зокрема
шляхом створення спеціалізованої служби соціального патрулювання;
- проводить, за бажанням бездомних громадян, їх первинне соціальнопсихологічне тестування;
- інформує населення про свої завдання, принципи і результати
роботи;
- взаємодіє з державними і недержавними установами та закладами,
громадськими організаціями з питань, що належать до його компетенції.
4. Права та обов'язки бездомних громадян
4.1. Бездомні громадяни мають право на:
- повагу, компетентність та неупереджене
ставлення з боку
працівників Центру;

- добровільний вибір послуг Центру, указаних в індивідуальному плані
реінтеграції;
- залучення до планування й розробки програм Центру;
- вчасний та професійний розгляд Центром особистих заяв чи скарг;
- ознайомлення з правилами Центру, власними правами та обов'язками.
4.2. Бездомні громадяни повинні:
- дотримуватись правил та розпорядку дня Центру;
- визначати, спільно з працівниками Центру, заходи індивідуального
плану реінтеграції;
- виконувати взяті на себе зобов'язання, обумовлені в угоді з Центром
та індивідуальним реінтеграційним планом;
- з повагою ставитись до працівників та інших бездомних громадян
Центру;
- бережливо ставитись до майна Центру та власності інших бездомних
громадян Центру.
5. Керівництво Центру
5.1. Керівництво Центром здійснюється директором Центру, який
призначається та звільняється з посади міським головою за поданням
начальника управління праці та соціального захисту населення Сумської
міської ради.
5.2. Директор Центру:
- здійснює керівництво діяльністю закладу;
- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр
завдань;
- визначає ступінь відповідальності інших працівників закладу;
- представляє Центр без довіреності в усіх установах, підприємствах і
організаціях, укладає договори;
- у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору
кадрів, затверджує функціональні обов'язки працівників, уживає заходів
заохочення, а в разі порушень трудової дисципліни чи невиконання
функціональних обов'язків, накладає стягнення;
- уносить пропозиції управлінню праці та соціального захисту
населення міської ради щодо структури, штатного розпису, кошторису
витрат Центру у межах граничної чисельності та нормативних актів з цих
питань;
- розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого
кошторису;
- дотримується вимог
з охорони праці, виробничої санітарії і
протипожежної безпеки, організовує систематичне навчання працівників з
питань охорони праці;

- відповідає за ведення бухгалтерського обліку, складання звітності за
затвердженими формами і подання її в установлені терміни відповідним
органам.
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Додаток 2
до рішення Сумської міської ради
“Про реорганізацію Притулку для
осіб, які не мають постійного
місця проживання та створення
на його базі Центру реінтеграції
бездомних громадян”
від 25 жовтня 2006 року № 196 - МР

Структура і штати Центру реінтеграції бездомних громадян
І. Апарат центру
Директор
Бухгалтер
Касир
Зав. господарством
Водій
Прибиральниця службових приміщень
Електрик
Всього:

1
1
0,5
0,5
1
0,5
0,5
5

ІІ. Відділення нічного перебування (на 40 осіб)
Завідувач відділення
Сестра медична
Дезінфектор
Черговий з режиму
Прибиральниця приміщень
Всього:

1
2
1
4
0,5
8,5

ІІІ. Сектор обліку бездомних громадян
Завідувач сектору
Практичний психолог
Фахівець із соціальної роботи
Всього:
Всього по Центру

1
1
1
3
16,5
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