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Надання соціальної послуги надання притулку 
 

Запорізький міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

 1. Зміст послуги Надання ліжко-місця з комунально-побутовими послугами; 

забезпечення твердим та м’яким інвентарем, за можливості 

одягом, взуттям, харчуванням; створення умов для 

здійснення санітарно-гігієнічних заходів; дотримання 

особистої гігієни; надання інформації з питань соціального 

захисту населення; організація збереження особистих речей 

отримувача 

2. Форма надання соціальної 

послуги 

Стаціонарно у приміщенні надавача послуги 

3. Термін надання соціальної 

послуги 

Періодично (у нічний період часу) згідно з режимом роботи 

відділення нічного перебування Центру реінтеграції 

бездомних осіб 

4. Соціальні групи Бездомні особи (жінки і чоловіки), які досягли 18-річного 

віку, у тому числі особи, які відбули покарання у виді 

обмеження волі або позбавлення волі на певний строк 

5. Умови надання соціальної 

послуги 

Безоплатно 

 

6. Перелік документів, 

необхідних для отримання 

соціальної послуги 

Письмова заява отримувача соціальної послуги до 

управління соціального захисту населення Запорізької 

міської ради по району за місцем перебування 

7. Правові підстави для 

надання соціальної 

послуги 

Закон України "Про соціальні послуги", Закон України 

«Про основи соціального захисту бездомних осіб та 

безпритульних дітей», Державний стандарт соціальної 

послуги надання притулку, затверджений наказом 

Міністерства соціальної політики України від 13.08.2013 

№495; Наказ Міністерства соціальної політики України від 

23.06.2020 №429 «Про затвердження Класифікатора 

соціальних послуг»; Постанова Кабінету Міністрів України 

від 01.06.2020 №587 «Про організацію надання соціальних 

послуг»; Положення про Центр реінтеграції бездомних осіб 

затверджений наказом Запорізького міського 

територіального центру соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) від 31.12.2020 №480; 

Положення про Запорізький міський територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

затверджене рішенням Запорізької міської ради від 

29.05.2019 № 33 

8. Підстави для відмови у 

наданні соціальної 

послуги 

Відсутність потреби осіб/сімей, які належать до вразливих 

категорій населення або перебувають під впливом чинників, 

що можуть зумовити потрапляння у складні життєві 

обставини, в соціальних послугах за результатами 

оцінювання потреб особи/сім’ї; наявність в особи відповідно 

до медичного висновку медичних протипоказань, перелік 

яких затверджується МОЗ (рішення про надання соціальних 

послуг приймається після усунення таких протипоказань) 

9. Примітка  

 


