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Про внесення змін до порядку організації 

обліку бездомних осіб, відновлення 

документів та реєстрації місця перебування осіб 

у Секторі обліку та нічного перебування бездомних осіб 

 

 Відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», Закону України «Про свободу 

пересування та вільний вибір місця проживання», статті 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Правил реєстрації місця проживання та Порядку 

передачі органами реєстрації інформації до Єдиного державного 

демографічного реєстру» від 02.03.2016 року № 207, 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 «Про 

затвердження Порядку взаємодії  суб'єктів, що надають соціальні послуги 

бездомним особам» від 19.02.2009 р. № 70/411/101/65/19/32, виконком міської 

ради ВИРІШИВ: 

 

 1. Внести зміни до порядку організації обліку бездомних осіб, 

відновлення документів та реєстрації місця перебування осіб у Секторі обліку 

та нічного перебування бездомних осіб Ужгородського міського 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), затвердженого рішенням виконкому від 27.07.2016 року № 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 «реєстрація місця перебування», «тимчасова 

(на 6 місяців) реєстрація» замінити словами «реєстрація місця проживання»; 

 1.2. Розділ 6 Порядку доповнити новими пунктами, а саме: 

 6.3. Умови надання згоди на реєстрацію місця проживання, за адресою 

Сектору обліку: м. Ужгород, вул. Грибоєдова, 20В: 



 - клієнт зобов’язаний подати на розгляд робочої групи з питань реєстрації 

місця проживання:  

  в письмовому вигляді обґрунтоване роз’яснення про необхідність 

даної реєстрації (для оформлення соціальних виплат, групи інвалідності, 

реєстрації як безробітної особи в Державній службі зайнятості); 

  довідку з військового комісаріату, про те, що клієнт на день 

звернення не підлягав призову на військову службу (дана довідка дійсна 

протягом одного календарного місяця); 

 Після надання згоди на реєстрацію місця проживання Сектор обліку 

направляє клієнта (у разі якщо він безробітний) до Державної служби 

зайнятості для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з 

метою вибору професійної діяльності. Клієнт зобов’язується надати Сектору 

обліку довідку з місця роботи та /або з Державної служби зайнятості про своє 

працевлаштування. 

 Клієнт повинен 15 числа кожного місяця, який передує місяцю звернення, 

відмічатися у Секторі обліку, та звітуватися про виконану роботу для 

покращення свого соціально – побутового становища.  

 6.4. Підставами для відмови в реєстрації місця проживання є невиконання 

клієнтом умов, зазначених у п.п. 6.3. розділу 6 Порядку, та порушення норм 

цього Порядку. 

 6.5. Зняття з реєстрації місця проживання здійснюється згідно з 

постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил реєстрації 

місця проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до 

Єдиного державного демографічного реєстру» від 02.03.2016 року № 207 на 

підставі: 

 - заяви особи або її представника за встановленою законодавством 

формою; 

 - свідоцтва про смерть; 

 інших документів, які свідчать про припинення:  

 - підстав для реєстрації бездомної особи у Секторі обліку та нічного 

перебування бездомних осіб Ужгородського міського територіального центру 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) управління праці та 

соціального захисту населення Ужгородської міської ради, за письмовим 

повідомленням Сектору обліку (клопотанням завідувача), яке подається на 

розгляд робочої групи з питань реєстрації місця проживання громадян, яка 

колективно приймає рішення про припинення реєстрації; 

 - підстав на право користування житловим приміщенням (закінчення 

строку дії договору оренди приміщення, за адресою якого надається 

реєстрація). 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського 

голови Білака О.П. 

 

Міський голова        Б. Андріїв 


