
                                                                                            Бердичівський міський територіальний  

                                                                                          центр соціального обслуговування  

                                                                              (надання соціальних послуг) 

 

  

УКРАЇНА 
 

БЕРДИЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

(                                      сесія сьомого скликання ) 

                      

РІШЕННЯ                                          ПРОЕКТ                                                                                                                                                                                          

    від    _______№____ 

     м.Бердичів                                                                      

                                                

Про затвердження Положення 

про службу соціального таксі  

у м.Бердичеві 

               З метою поліпшення ситуації у сфері соціального захисту осіб похилого 

віку від 70-ти років, осіб з інвалідністю І-ІІ групи та дітей з інвалідністю, відповідно 

до Закону України « Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні», «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні», Положення про 

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг), 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2009 № 1417, 

керуючись ст.ст. 25, 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Бердичівської міської ради. 

            ВИРІШИВ:             

             1. Затвердити Положення про службу соціального таксі у м.Бердичеві 

(додається). 

           2. Начальнику фінансового управління (Геденач О.Г.) передбачити кошти для 

відшкодування витрат за надані послуги службі соціального таксі. 

           3. Директору Бердичівського міського територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) (Каверіна Т.М.) забезпечити належну 

організацію надання послуги служби соціального таксі. 

          4.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію соціально-

економічного розвитку, енергоефективності, бюджету, фінансів і цін та на постійну 

комісію охорони здоров’я, освіти, культури та соціального захисту, спорту, туризму, 

молодіжної політики.     

  

 Міський голова                                                                         Мазур В.К. 

 

 

                                                                                              

   

  

 

 

 



 Додаток 

                                                                                                до рішення Бердичівської міської ради                                                                                              

                                                                                                від                №  

ПОЛОЖЕННЯ 

                                    про службу соціального таксі у м. Бердичеві 

        1.Загальні положення. 

        1.1.Надання послуги про службу соціального таксі м. Бердичів (надалі: 

служба соціального таксі) є одним із соціальних послуг, які надаються 

Комунальною установою «Територіальний центр соціального обслуговування 

(надання соціальних послуг) м.Бердичів (надалі: Територіальний центр). 

         1.2.Надання послуги про службу соціального таксі затверджується 

переліком послуг, що надаються Територіальним центром у відповідності до 

функціональних завдань визначених Положенням про Територіальний центр. 

         1.3. Послуга служба соціального таксі надається зареєстрованим за місцем 

проживання в м.Бердичеві, особам похилого віку старше 70 років, особам з 

інвалідністю І –ІІ групи, які не можуть самостійно пересуватись, або 

пересуваються за допомогою палиць, милиць, інвалідних візків та дітям з 

інвалідністю внаслідок захворювання опорно-рухового апарату. 

         1.4. Транспортний засіб для надання послуги служби соціального таксі  

забезпечується та обладнується Територіальним центром. 

         1.5. Надання послуги служби соціального таксі здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, коштів із інших джерел, передбачених на забезпечення 

діяльності Територіального центру. 

         2. Мета та завдання послуги про службу соціального таксі. 

         2.1. Основною метою надання  послуги служби соціального таксі є 

поліпшення соціального обслуговування осіб похилого віку, осіб із інвалідністю І 

– ІІ групи, які не можуть самостійно пересуватись, або пересуваються  за 

допомогою палиць, милиць, інвалідних візків та дітей з інвалідністю внаслідок 

захворювання опорно-рухового апарату. 

         3. Порядок прийому заявок та використання транспортного засобу по 

наданню послуги служби соціального таксі. 

         3.1. Для отримання послуги для формування особової справи до заявки 

особа-заявник надає копії паспорту, довідки МСЕК або пенсійного посвідчення, 

копію документа, який посвідчує наявність або відсутність у користуванні у 

особи – заявника або спільно проживаючих членів його родини легкового 

пасажирського автомобіля , у тому числі отриманого через органи соціального 

захисту населення. 

         3.2. Послуга служби соціального таксі надається виключно за призначенням, 

в присутності супроводжуючого або соціального працівника для перевезення 

осіб, визначених у ч.1 цього Положення, до підприємств, установ, організацій 

різних форм власності та підпорядкування соціальної спрямованості і соціального 

захисту, банківських установ, медичних закладів, центрів реабілітації, вокзалів, 

автостанції. 

        3.3. Категорично забороняється використання транспортного засобу 

виділеного для надання  послуги служби соціального таксі для інших цілей. 

       3.4.  При наданні послуги служби соціального таксі замовнику – заявнику 

(особі, визначено ч.1 цього Положення) і супроводженні його соціальним 

робітником перевезення родичів замовника не забезпечується. 

       3.5.    При наявності у громадян (осіб, визначених у ч.1 цього Положення) 

спільно проживаючих членів їх родин, пасажирських автотранспортних засобів, в 



тому числі через орган соціального захисту населення, послуга служби 

соціального таксі не надається.    

       3.6.  Послуга служби соціального таксі в межах м. Бердичева надається 

заявнику безкоштовно. 

       3.7.  Послуга служби соціального таксі надається у робочі дні з понеділка по 

п’ятницю з 8.00 по 17.00. 

     3.8. При одночасних заявках на отримання  послуги служби соціального таксі 

перевага надається замовнику, який бажає дістатись до медичного закладу або 

центру реабілітації. 

     3.9.   Для безпосереднього отримання послуги заявник, чиї особисті відомості 

внесені до інформаційної бази територіального центру подає заявку не пізніше 

ніж за один день до виїзду за бажаною вказаною адресою з зазначенням бажаного 

часу послуги та орієнтованого терміну перебування на об’єкті відвідування. 

Заявка подається особисто, з допомогою соціального робітника через контактний 

телефон Територіального центру. 

     4.      Права та обов’язки замовників  послуги служби соціального таксі. 

     4.1.    Замовники мають право на:  

       - повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників 

Територіального центру; 

       - якісне надання соціальних послуг; 

       - вчасний та професійний розгляд Територіальним центром особистих заяв та 

скарг. 

   4.2. Замовники повинні: 

       - дотримуватись правил та графіку роботи Територіального центру; 

       -  по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом 

супроводжуючої особи маршрутний лист водія; 

       - при оформленні попередньої заявки підтвердити  замовлення не пізніше ніж 

за дві години до поїздки; 

       -  при знятті заявки попередити працівників територіального центру   не 

пізніше ніж за дві години до виїзду автомобіля; 

       - з повагою ставитись до працівників Територіального центру; 

       - бережливо ставитись до майна Територіального центру. 

    5. Права та обов’язки надавача послуг. 

    5.1. Територіальний центр, як надавач  послуги служби соціального таксі: 

      - зобов’язаний при формуванні інформаційної бази отримувачів послуги не 

допускати розголошення інформації стороннім особам, своєчасно вносити зміни 

особистих відомостях;  

     - забезпечити постійний режим отримання заявок на послугу; 

    - реєструвати всі без винятку заявника отримані послуги в окремому 

спеціальному журналі оформлення у відповідності до вимог інструкції 

діловодства; 

    - надавати послугу з дотриманням прав замовника; 

    - забезпечують стан автотранспортного засобу визначено для надання послуги 

та обладнання його з урахуванням потреб  заявника – інваліда. 

      5.2. Територіальний центр, як надавач послуг  служби соціального таксі має 

право відмовити у наданні послуги у випадках: 

     - порушення заявником порядку та умов визначених цим Положенням; 

    - порушення замовником законодавства України.     

 

Міський голова                                                                                    В.К. Мазур 


