
УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я ПРОЕКТ

від                2016  . № м. Ужгород

Про внесення змін до порядку організації
обліку бездомних осіб, відновлення 
документів та реєстрації місця перебування осіб 
у Секторі обліку бездомних осіб (без права проживання) 
Ужгородського міського територіального 
центру соціального обслуговування
(надання соціальних послуг)

Відповідно  до  Закону  України  «Про  основи  соціального  захисту
бездомних осіб і безпритульних дітей», постанови Кабінету Міністрів України
від 02 березня 2016 року № 207 «Про затвердження Правил реєстрації місця
проживання та Порядку передачі  органами реєстрації  інформації  до Єдиного
державного демографічного реєстру», наказу Міністерства праці та соціальної
політики  України,  Міністерства  України  у  справах  сім'ї,  молоді  та  спорту,
Міністерства  охорони  здоров’я  України,  Міністерства  внутрішніх  справ
України, Державного комітету України у справах національностей та релігій,
Державного  департаменту  України  з  питань  виконання  покарань  
від 19.02.2009 р. № 70/411/101/65/19/32  «Про затвердження Порядку взаємодії
суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним особам», статті 34 Закону
України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»,  виконком  міської  ради
ВИРІШИВ:

1.  Внести  зміни  до  порядку організації  обліку  бездомних  осіб,
відновлення документів та реєстрації місця перебування осіб у Секторі обліку
бездомних  осіб  (без  права  проживання)  Ужгородського  міського
територіального  центру  соціального  обслуговування  (надання  соціальних
послуг),  затвердженого  рішенням  виконкому  27.07.2016   №  238  «Про
організацію  роботи  Сектора  обліку  бездомних  осіб  (без  права  проживання)
Ужгородського  міського  територіального  центру  соціального  обслуговування
(надання соціальних послуг)»  а саме:



1.1.  У тексті  Порядку  слова  «сектор  обліку  бездомних осіб  (без  права
проживання» замінити словами «сектор обліку та нічне перебування бездомних
осіб»;

1.2. Зазначений Порядок доповнити новим  розділом, а саме:

7. Умови та порядок нічного перебування
7.1.  Термін  знаходження  бездомних  осіб  у  Секторі  не  повинен

перевищувати двох діб;
7.2. Режим роботи встановлюється директором територіального центру та

залежить від пори року, погодних умов тощо;
7.3.  На  нічне  перебування  приймаються  особи  без  постійного  місця

проживання  за  письмовим  направленням  закладу  охорони  здоров’я  із
зазначенням відсутності потреби в медичній допомозі.

2.  Контроль  за  виконанням  рішення  покласти  на  заступника  міського
голови Білака О.П.

Міський голова Б. Андріїв
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