КОНОТОПСЬКА МІСЬКА РАДА
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Основні напрями запобігання бездомності до 2017 року
Сьогодні перед суспільством гостро постала проблема бездомності. Для її
подолання в Україні розроблені Основні напрями запобігання бездомності до
2017 року затвердженні постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня
2013 року № 162.
Державне регулювання у сфері соціального захисту бездомних осіб
здійснюється з урахуванням таких принципів:
- індивідуальний підхід;
- цілеспрямованість та адресність надання соціальних послуг;
- забезпечення соціальних гарантій;
- толерантність;
- конфіденційність;
- реалізація основних прав і свобод;
- обстеження умов життя бездомних осіб, а також вибір форм та методів
соціальної роботи;
- узгодження дій органів виконавчої влади, громадських об'єднань у вирішенні
питань соціального захисту бездомних осіб.
Основні напрями розроблені з урахуванням засад державної економічної та
соціальної політики на середньостроковий період, визначених Програмою
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Однією з основних проблем, які потребують розв'язання для запобігання
бездомності, є забезпечення розвитку мережі закладів для бездомних осіб,
кількість яких на даний час становить 91 заклад, з них 62 заклади утворено
місцевими органами виконавчої влади або органами місцевого самоврядування
та 29 закладів - громадськими об'єднаннями.
Протягом 2002-2012 років виявлено такі категорії бездомних осіб:
- особи, які постраждали від торгівлі людьми, катастроф та нещасних випадків;
мігранти;
- інваліди;
- особи пенсійного віку;
- особи, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на
певний строк;
- особи, які втратили житло у зв'язку із сімейними обставинами, пов'язаними з
конфліктами та насильством у сім'ї.
Особливої уваги потребують особи, які відносяться до груп ризику щодо
втрати житла або права на його використання, зокрема діти-сироти та діти,
позбавлені батьківського піклування, мешканці гуртожитків, для яких таке
житло є єдиним місцем проживання, особи, які не мають власного житла та
проживають в орендованих приміщеннях, знайомих, родичів, друзів, а також
особи, які страждають на психічні розлади, хворі на наркоманію та хронічний
алкоголізм, недієздатні та обмежено дієздатні особи.
За результатами соціально-демографічного аналізу більшість бездомних
осіб є особами працездатного віку, мають базову або повну загальну чи
професійно-технічну освіту або є кваліфікованими робітниками, не мають
документів, які посвідчують особу, що унеможливлює реєстрацію їх місця
проживання або перебування і, як наслідок, позбавляє можливості взяття їх на
облік у Державній службі зайнятості, оформлення пенсії в Пенсійному фонді
України та/або отримання відповідної соціальної допомоги, а також становлять
соціальну загрозу розповсюдження таких захворювань, як туберкульоз, гепатит,
ВІЛ/СНІД тощо, оскільки стан їх здоров'я є незадовільним.

Реалізація Основних напрямів дасть змогу:
- удосконалити систему запобігання бездомності;
- підвищити якість надання соціальних послуг бездомним особам;
- забезпечити задоволення потреб бездомних осіб в екстремальних ситуаціях;
- сформувати толерантне ставлення до бездомних осіб;
- збільшити на 30 відсотків чисельність бездомних осіб, які отримують
допомогу у відповідних закладах;
- збільшити на 25 відсотків кількість центрів комплексного обслуговування
бездомних осіб;
- розширити перелік соціальних послуг, що надаються бездомним особам в
екстремальних ситуаціях.
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