
Діяльність Філії Центру обліку бездомних громадян спрямована на поступове 

повернення особи до самостійного повноцінного життя шляхом надання їй 

комплексу соціальних послуг з урахуванням індивідуальний потреб, та прав, які 

гарантовані Конституцією України. 

Основні напрямки діяльності установи: 

1. Виявлення та ведення обліку бездомних осіб.  

2. Сприяння реєстрації місця перебування бездомних осіб за юридичною 

адресою установи відповідно до законодавства.  

3. Надання зазначеним особам інформаційних, правових та інших 

консультаційних послуг. 

4. Видача посвідчень про взяття на облік за формою, затвердженою 

Міністерством соціальної політики. 

5. Ведення первинного облік бездомних осіб та створення інформаційного 

банку даних на електронних і паперових носіях. 

6. Надання допомоги у відновленні  документів. 

До нашої установи можуть звертатися за допомогою: особи, які  

проживають   на вулиці,  в  парках,  підвалах,  під'їздах  будинків,  на  горищах, 

об'єктах незавершеного будівництва,  в інших місцях, непризначених та 

непридатних для проживання,  у тому числі жилих приміщеннях, що 

перебувають в аварійному стані або  отримують  послуги тимчасового 

притулку  в  закладах  для  бездомних  осіб  та  інших соціальних закладах і 

установах, що надають такий притулок. 

Одержавши реєстрацію за юридичною адресою Філії центру обліку бездомних 

громадян, мешканці нашого міста мають можливість вирішити свої нагальні 

потреби:  

- одержати грошову допомогу при народжені дітей;  

- одержати паспорт громадянина України;  

- працевлаштуватися;  

- поновити документи;  

- отримати матеріальну допомогу в закладах соціального захисту;  

- оформити пенсію;  

- оформити інвалідність;  

- влаштуватися до стаціонарних закладів соціального захисту;  

- брати участь у виборах;  

- інше. 

 Адреса: м. Київ, вул. Рогозівська,  4/16,  тел.568-60-81 

 

 

 

 

 



 
 

ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

(КИЇВСЬКА МІСЬКА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ) 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ 

ЦЕНТР ОБЛІКУ БЕЗДОМНИХ ГРОМАДЯН 
03061, м. Київ ,вул. Суздальська 4/6.  тел. (044) 404-08-99, факс 404-08-99. 

E-mail: Cobg@ukr.net.Код ЄДРПОУ36123265 

 

                                №                        Голові Дніпровської  районної 

на_____________від__________  в м. Києві державної адміністрації  

       Онофрійчуку П.В. 

 

 

 

Шановний Петро Васильовичу! 

  

 Філія Центру обліку бездомних громадян, просить Вашого дозволу на 

розміщення інформації про діяльність нашої установи, на офіційному інтернет-

порталі Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

 

З повагою,  

 

Заступник директора       Я.С. Коломієць 
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