
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               __  сесія   VIII   скликання  

 

Р І Ш Е Н Н Я    ПРОЄКТ №_____ 

 
_________________                       Ужгород 

 

Про зміни до Положення про 

Ужгородський міський територіальний 

центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)  

департаменту соціальної політики  

Ужгородської міської ради 

 

 

Відповідно до статей 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про соціальні послуги», Закону України “Про 

запобігання та протидію домашньому насильству”, Закону України «Про 

охорону дитинства», Закону України “Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків” та постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг)» від 29.12.2009 року № 1417 зі змінами,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни та доповнення до Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради, затвердженого 

рішенням ІV сесії міської ради VIІI скликання від 30.03.2021 року № 161 (далі – 

Положення) наступного змісту, а саме: 

1.1. Пункт 6 Розділу 1 Положення викласти в новій редакції, а саме: 

«На надання соціальних послуг в територіальному центрі мають право: 

- громадяни похилого віку, особи з інвалідністю, хворі (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому 

МОЗ; 

- громадяни, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 



інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї; 

- бездомні особи, які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомні особи 

з дітьми, а також іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах 

проживають на території України які мали останнє місце реєстрації або 

народилися в м. Ужгороді; 

- особи, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі (у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із 

дитиною), далі по тексту - постраждалі особи». 

1.2. Пункт 1 Розділу 3 Положення викласти в новій редакції, а саме: 

«До складу територіального центру входять такі структурні підрозділи:  

- відділення соціальної допомоги вдома;  

- відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового 

проживання;  

- відділення організації надання адресної натуральної та грошової 

допомоги;  

- сектор обліку та нічне перебування бездомних осіб;  

- сектор ведення соціальних випадків та надання соціально-психологічної 

допомоги постраждалим особам (далі - “кризова кімната”)». 

1.3. Пункт 2 Розділу 6 Положення викласти в новій редакції, а саме: 

«Територіальний центр забезпечує здійснення своїми структурними 

підрозділами надання соціальних послуг:  

- особам похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не 

більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому 

МОЗ;  

- особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають 

роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні 

неповнолітніх дітей, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку, осіб з 

інвалідністю), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж 

прожитковий мінімум для сім'ї;  

- бездомним особам які досягли 18-річного віку, у тому числі бездомним 

особам з дітьми, а також іноземцям та особам без громадянства, які на законних 

підставах проживають на території України які мали останнє місце реєстрації 

або народилися в м. Ужгороді; 

- особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства за 

ознакою статі (у тому числі у випадках, коли такі особи звернулися разом із 

дитиною), які зареєстровані/проживають в м. Ужгород». 

1.4. Доповнити Розділ 6 Положення пунктами 26-35, а саме: 

«26. Для надання соціально-психологічної допомоги, а також соціальних 

послуг постраждалим особам, у тому числі у випадках, коли такі особи 

звернулися разом із дитиною, та з метою цілодобового перебування у 

спеціально обладнаному приміщенні, що забезпечене комунальними послугами 



і призначене для надання постраждалим особам послуг цілодобового 

перебування, функціонує “кризова кімната”. 

27. Строк цілодобового перебування у “кризовій кімнаті” не може 

перевищувати десяти діб. Продовження строку перебування погоджується 

директором департаменту соціальної політики на строк, що не перевищує 

десяти діб, на підставі оцінки потреб постраждалої особи. Максимальний строк 

перебування у “кризовій кімнаті” становить не більше ніж 20 діб. 

Після закінчення граничного строку перебування у “кризовій кімнаті” 

постраждалу особу може бути влаштовано до інших спеціалізованих служб, які 

надають соціальні послуги постраждалим особам. 

29. До “кризової кімнати” постраждалу особу влаштовують на підставі її 

особистого звернення або направлення суб’єкта, що здійснює заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 

відповідно до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері 

запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2018 року 

№ 658. 

30. Право на влаштування до “кризової кімнати” має: 

1) повнолітня постраждала особа за особистим зверненням; 

2) повнолітня постраждала особа, направлена структурним підрозділом 

міської ради, до повноважень якого належить організація заходів у сфері 

запобігання та протидії насильству, уповноваженим підрозділом органу 

Національної поліції, центром соціальних служб, мобільною бригадою 

соціально-психологічної допомоги постраждалим особам; 

3) особа, яка не досягла повноліття, але перебуває (перебувала) у 

зареєстрованому шлюбі; 

4) дитина у разі її прийняття до “кризової кімнати” разом з 

матір’ю/батьком або особою, яка їх замінює. 

До “кризової кімнати” не влаштовуються постраждалі особи: 

1) у стані алкогольного або наркотичного сп’яніння; 

2) з ознаками гострих інфекційних захворювань; 

3) із психічними захворюваннями, які можуть становити загрозу здоров’ю 

постраждалої особи або осіб, що її оточують; 

4) з грибковими та паразитарними хворобами шкіри та волосся; 

5) із потребою в стаціонарному лікуванні. 

Зазначені постраждалі особи у разі потреби підлягають невідкладному 

направленню до закладів охорони здоров’я з одночасним повідомленням 

відповідно до законодавства про факт вчинення щодо них насильства. 

31. Перебування у “кризовій кімнаті” особи, яка вчинила насильство 

стосовно постраждалої особи, яка перебуває у зазначеній кімнаті, 

забороняється. 

32. Перебування в одній “кризовій кімнаті” повнолітніх постраждалих осіб 

різної статі забороняється. 

33. Про влаштування постраждалої особи до “кризової кімнати” видається 

наказ директора територіального центру. 
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Наказ про відмову у влаштуванні до “кризової кімнати” видається або 

надсилається заявнику не пізніше дня прийняття такого наказу. У наказі 

обов’язково зазначаються причини відмови. 

Наказ видається не пізніше ніж наступного робочого дня з дати подання 

особистої заяви постраждалою особою або з дати отримання направлення 

суб’єкта, що здійснює заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, відповідно до Порядку взаємодії 

суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому 

насильству і насильству за ознакою статі, протягом яких постраждала особа 

перебуває у “кризовій кімнаті”, проходить медичний огляд та іншу перевірку 

щодо наявності в такої особи підстав, що унеможливлюють її перебування у 

“кризовій кімнаті”. 

34. На кожну постраждалу особу, влаштовану до “кризової кімнати”, 

формується особова справа, в якій зберігаються такі документи: 

- направлення, видане суб’єктом, що здійснює заходи у сфері запобігання 

та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі, відповідно 

до Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та 

протидії домашньому насильству і насильству за ознакою статі (за наявності); 

- письмова заява постраждалої особи (за наявності); 

- документ про поінформовану згоду постраждалої особи на влаштування 

до “кризової кімнати” та отримання пов’язаних з цим соціальних послуг; 

- копія документа, що посвідчує особу (за наявності); 

- наказ про влаштування до “кризової кімнати”; 

- договір про надання соціальних послуг у “кризовій кімнаті”; 

- акт оцінювання потреб постраждалої особи; 

- індивідуальний план роботи з постраждалою особою; 

- наказ про продовження строку перебування у “кризовій кімнаті” (у разі 

такого продовження); 

- наказ про вибуття з “кризової кімнати”. 

35. Територіальний центр надає соціальні послуги постраждалим особам 

на безоплатній основі в обсязі, визначеному державними стандартами надання 

соціальних послуг, що затверджені Мінсоцполітики». 

2. Доручити директору Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту 

соціальної політики Ужгородської міської ради (Юсковець Г.В.):  

- подати на погодження Департаменту соціального захисту населення 

Закарпатської ОДА Положення зі врахуванням змін затверджених даним 

рішенням;  

- подати державному реєстратору в установленому законодавством 

порядку документи щодо реєстрації змін до Положення.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови В. Борця.  

 

 

Міський голова              Богдан АНДРІЇВ 
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Пояснювальна записка 

до проекту рішення «Про зміни до Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) департаменту соціальної політики Ужгородської міської ради» 

 

Впровадження гендерної рівності та протидія насильству за ознакою статі  

– один з невід’ємних інструментів побудови безпечного і толерантного 

суспільства. Суспільства, яке базується на взаємній повазі, рівних правах та 

можливостях. 

Протягом 1 півріччя 2021 року в громаді відбулося 400 підтверджених 

випадків домашнього насильства. Це були постраждалі різних вікових 

категорій, від молодих жінок з дітьми до осіб похилого віку.  

З метою надання соціально-психологічної допомоги, а також соціальних 

послуг особам, які постраждали від домашнього насильства та/або насильства 

за ознакою статі, на виконання Законів України «Про соціальні послуги», «Про 

запобігання та протидію домашньому насильству», «Про охорону дитинства», 

«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків», виникла 

необхідність створення при Ужгородському міському територіальному центрі 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) департаменту 

соціальної політики Ужгородської міської ради, сектору ведення соціальних 

випадків та надання соціально-психологічної допомоги постраждалим особам 

(далі - “кризова кімната”). 

«Кризова кімната» створюється для цілодобового перебування у 

спеціально обладнаному приміщенні, що забезпечене комунальними послугами 

і призначене для надання постраждалим особам послуг соціально-

психологічної допомоги.  

Реалізація даного проекту має на меті створення передумов для надання 

соціальних послуг із запобігання та протидії насильству, проведенню роботи з 

постраждалими особами, як того вимагає Порядок взаємодії суб’єктів, що 

здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і 

насильству за ознакою статі, затвердженого постановою КМУ від 22.08.2018 № 

658.  

Створення «кризової кімнати» дасть можливість надавати комплексну 

соціально-психологічну допомогу, а також соціальні послуги особам, які 

постраждали від насильства, у тому числі у випадках, коли такі особи 

звернулися разом із дитиною, та для забезпечення їм (за потреби) можливості 

цілодобового перебування.   

 

 

В.о. директора департаменту         Леся КУЦЕНКО 

 

 

 


