
 

 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

               VIII   сесія   VII   скликання 
(3 – є пленарне засідання) 

 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
29 листопада 2016 року                  м. Ужгород   № 450 

 

Про внесення змін до Положення про  

Ужгородський міський територіальний центр  

соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) та закриття відділення денного перебування 

 

 Відповідно до ст. 26, 54 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 12 Закону України «Про соціальні послуги», п. 1 Положення про 

відділення денного перебування, розробленого на підставі Типового положення 

про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 

2009 року № 1417 (із змінами та доповненнями) та з метою оптимізації та 

приведення структури територіального центру соціального обслуговування у 

відповідності до законодавства України, розглянувши службову записку 

начальника управління праці та соціального захисту населення Ужгородської 

міської ради Біксея А.Б., про потребу введення додаткових штатних одиниць у 

зв’язку із забезпеченням нічного перебування бездомних осіб у структурному 

підрозділі Ужгородського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), відповідно до Закону України 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», 

наказу Міністерства соціальної політики України від 19.04.2011 № 135,  

 

міська рада ВИРІШИЛА: 

 

 1. Закрити з 01.01.2017 року відділення денного перебування 

Ужгородського міського територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) (далі – Територіальний центр). 

 2. Управлінню праці та соціального захисту населення (Біксей А.Б.) 

спільно з директором Територіального центру (Юсковець Г.В.) привести 

штатний розпис у відповідність до цього рішення. 

 3. Внести до Положення про Ужгородський міський територіальний 

центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Управління 

праці та соціального захисту населення Ужгородської міської ради, наступні 

зміни: 

 1) пункт 2 розділу 1 викласти в такій редакції: 



 "2. Територіальний центр створений для надання соціальних послуг 

громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують 

сторонньої допомоги, за місцем проживання, в умовах стаціонарного, 

тимчасового перебування."; 

 2)  пункт 1 розділу 3 викласти в такій редакції: 

 "1. 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 бездомних осіб (без права проживання)."; 

 3) пункт 1 розділу 6 викласти в такій редакції: 

 "1. Територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) (далі - територіальний центр) надає такі соціальні послуги: 

- догляд вдома; 

- догляд стаціонарний; 

- соціальна адаптація. 

Крім того, територіальний центр може надавати такі соціальні послуги: 

 - паліативний/хоспісний догляд; 

 - консультування; 

 - представництво інтересів; 

 - соціальна профілактика; 

 - посередництво (медіація); 

 - соціально-економічні (у формі надання натуральної чи грошової 

допомоги); 

 - транспортні; 

 - інші соціальні послуги.". 

 4. Внести зміни до рішення І сесії VII скликання Ужгородської міськради 

від 10.03.2016 року № 122 «Про Положення про Ужгородський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 

та створення у його складі Сектору обліку бездомних осіб (без права 

проживання)», а саме: 

 - у тексті Положення слова «сектор обліку бездомних осіб (без права 

проживання» у всіх відмінках замінити словами «сектор обліку та нічне 

перебування бездомних осіб», у відповідному відмінку. 

 5. Ввести з 01.12.2016 року - 4,0 додаткових штатних одиниць – черговий 

з режиму, в структуру Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг). 

 6. В.о. директора Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Деревлянко А.В. 

внести зміни в штатний розпис та подати на затвердження міському голові. 

 7. Фінансовому управлінню міської ради (Гах Л.М.) проводити  

фінансування Територіального центру в межах коштів, передбачених  

на 2017 рік. 



 8. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

 

Міський голова         Б. Андріїв 

 

 

 

 

 

 

 


