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РЕГЛАМЕНТ 
про оргашзащю та роботу 

Центру тимчасового розмнцення б1женщв

Глава I
ЗАГАЛЬШ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Положения про оргашзащю та Д1яльшсть Центру тимчасового розмщення 
б1женц1в (дал1 - Положения) регулюе створення, Д1яльшсть, внутр1шнш 
розпорядок Центру (дал1 - Центр), права та обов'язки розмщених ошб, вщносини 
м1ж гуртожитком та його персоналом та шип права та обов'язки пращвниюв 
Центру.

2. Центр е сощальною структурою, що спещал1зуеться на управлшш 
територ1альною структурою соц1ально1 допомоги, призначеною для тимчасового 
розм1щення б1женц1в з УкраТни у зв'язку з вшськовим конфл1Ктом, та зд1йснюе 
свою Д1яльн1сть в1дпов1дно до законодавства та цього Положения.

3. М1н1мальн1 стандарта для Центру:
а) Центр може бути розмщений у буд1вл1 або окремому сегменЦ буд1вл1,

ПрИЗНачеНОМ у ВИКЛЮЧНО ДЛЯ обсЛ уГО ВуваН Н Я  б1ЖеНЦ1В у  СуВОрШ  В1ДПОВ1ДНОСТ1 до
цих Правил;

б) Прим1щення Центру мае знаходитися в межах певного периметра, в якому 
не можуть бути розмщеш шип бенефпцари, кр1м тих, що передбачеш цим 
Регламентом;

в) М1н1мальна мютюсть Центру -  20 м1сць;
г) 3 метою здшснення безпеки та захисту бенеф1ц1ар1в не допускаеться 

розм1щення Центр1в у п1двалах, прим1щеннях без природного освгглення, або 
вологих прим1щеннях.

д) Центр повинен бути забезпечений водопроводом, канал1защею, опаленням, 
природним газом (залежно вщ обставин), електрикою, системами вентиляцн, 
природним осв1тленням та мати дозволи на експлуатащю, передбачен1 

законодавством.
е) У центр1 повинн1 бути мюця та мебл1 для сну, постгльна бшизна; 

прим1щення та мебл1 для подач1 1Ж1, посуд першоТ необх1дност1; сан1тарний блок; 
душ; М1сце для збер1гання особистах речей бенефщ1ар1в; поверхня цих прим1щень



мае в1дповщати чинним санггарним нормам.
е) Центр забезпечуе дотримання принципу недискримшацн на вс1х етапах 

надання послуг, заохочуючи та поважаючи права людини, незалежно вщ раси, 
кольору шюри, нацюнальностц етшчного походження, стат1, вжу, мови, релкп чи 
шпп переконання, нащональнють, етшчна приналежнють чи походження, 
сощальний статус, статус при народженш, фшансове становище, стушнь та тип 
ШВЭЛЩНОСП або буДЬ-ЯК1 1НШ1 ПОД16Н1 критерп.

ж) Постачальник послуг створюе умови для забезпечення конфщенцшносп 
шформацй, що стосуеться персональних даних бенефщара, члешв його С1мТ та 
пщлеглого персоналу.

4. Нащональне агентство сощальноТ допомоги затверджуе створення центргв 
тимчасового розмщення для б1женц1в на шдстав1 пщходу до територ1альноТ 
структури сощальноУ допомоги зг1дно з додатком №. 1 Положения.

5. Територ1альш структури сощальноТ допомоги:
а) призначать громадських сощальних пращвниюв та соц1альних пращ вю тв 

для надання тимчасових притулк1в б1женцям
б) сп1впрацюе з державними та приватними установами з метою залучення 

квал1ф1кованих кадров (психолопв, медичних сестер та ш.), а також волонтер1в для 
обслуговування пункт1в тимчасового розм1щення б1женц1в;

в) сп1впрацюе з неурядовими оргашзащями для надання додаткових послуг 
(наприклад, розподш гуманНарно'Т допомоги тощо);

г) забезпечуе належне функц10нування центр1в тимчасового розм1щення 
б1женц1в;

д) вживае шших необх!дних Д1Й.

6. Центр забезпечуе:
а) прийом, реестращя та тимчасове розмщення б1женщв в1дпов1дно до цього 

Положения; умови приготування та/або подач1 страв, продукт1в харчування або 
послуг громадського харчування.

б) у межах наявних коигпв мш1мальн1 умови проживания в Центра що 
включають: харчування, спальне м1сце, постшьну бшизну, предмета першо'Т 
необхщност1, сан1тарний блок, засоби особисто'Т г1пени, маски, дезшф1куюч1 засоби.

в) безпеку людей та майна в Центр1 шляхом вжиття необх1дних заход1в;
г) застосування чинного законодавства щодо помщених ос1б;
д) надання первинних юридичних, сощальних, психолопчних та медичних 

консультацш у раз1 необхщност1

7. Центр ф1нансуеться за рахунок бюджетних ко п тв  на шдстав1 статт1 19 
Положения №. 1 Комки з надзвичайних ситуацш вщ 24 лютого 2022 року, а також 
за рахунок шших джерел фшансування, що не суперечать чинному законодавству.



8. Д1ялыпсть Центру адмшютруеться теритсщальною структурою сощальноТ 
допомоги за погодженням з органами мюцевого громадського управлшня.

Глава II
ПОРЯДОК РОЗМ1ЩЕННЯ У ЦЕНТР1

9. Розмщення б1женщв у Центр1 здшснюеться на пщстав1 поданоТ заяви.

10. На неповнолггнього без супроводу поширюеться м1ра захисту дитини, 
розлучено‘1 з батьками, яка забезпечуе умови для и виховання та догляду у службах 
сощального розмщення, вщповщно до Закону №. № 140 вщ 14 червня 2013 р.
«Про спещальний захист д1тей 13 труп ризику та дггей, розлучених з батьками».

Розмщення неповнолггнього без супроводу здшснюеться органом ошки за 
мюцем його знаходження.

11. Розмщення б1женщв зд1йснюеться на пщстав1 письмовоУ заяви згщно з 
додатком № 2 до Положения.

До заяви мае бути додана декларащя, пщписана пщ свою вщповщальшсть 
щодо запиту про допомогу з боку держави Республки Молдова та декларащя, 
шдписана пщ свою вщповщальшсть щодо того, що особа е б1женцем у зв'язку 13 
збройним конфл1ктом в УкраТн1, згщно з додатком №. 2 Положения.

Якщо особа не вм1е писати, заява та декларащя заповнюються 
сп1вроб1тником Центру.

12. Заявки, пщписан1 та подаш заявниками, розглядаються негайно.

13. Б1женц1 вважаються розм1щеними у Центр1 з дня подання заяви.

14. При встуш до Центру новопоселен1й особ1 необхщно пройти тест на 
антиген СОУГО-19 та дотримуватись еп1дем1олопчних заход1в щодо профилактики 
захворювань, спричинених в1русом 8АК8-СоУ-2.

15. Особи, що знаходяться в Центра можуть мати при соб1 особистий одяг, за 
винятком випадюв, коли адм1н1страц1я Центру з м1ркувань колективноТ г1г1ени або 
безпеки вимагае прання, дезшфекцй та/або збер1гання особистого одягу ос1б, як1 
потребують притулку, у спец1ально обладнаному М1СЦ1.

16. Особи, розмщеш в Центр1, збер1гатимуть при соб1 особист1 реч1 та 
щнност! та будуть нести за них вщповщальшсть пщ час проживания в Центр!.



17. Розмццеш особи забезпечуються мюцями для проживания та предметами 
першоУ необхщност1 та матимуть змогу користуватися лише тим житлом, яке Ум 
видшено.

При розмйценш у Центр1 особа отримуе перел1к товар1в, що розподшяються
на П1ДПИСН1Й ОСНОВ1.

18. Неповнолггш розм1шуються в Центр1 з батьками або з повнолггшм 
членом с!м*1, який несе за них вщповщальшсть згщно до чинного законодавства.

19. Особи поселяються у прим1щенш вщповщно до розподшу за статтю, за 
винятком члешв заявленоУ С1мТ або подружжя, яю розмщуються в одному 
примщенш.

20. У раз1 адмшютративно'У кеобх1дност1 особам може бути надано житло в 
шшому примпценш, Н1Ж спочатку надане.

21. Якщо особа не погоджуеться з умовами проживания, а також з правами 
та обов'язками, встановленими цими Правилами, вона мае право подати заяву про 
вщмову у розмщенш.

22. У раз1 наявноеп сумн1в1в у тому, що новоприбулий е ноаем соц1ально 
зумовлених захворювань, яю мають тяжк! наслщки для здоров'я населения, вш 
п1сля консультащ'У з фах1вцем розм1щуеться на строк 3-5 дшв в окремому 
примщенш для забезпечення безпеки ос1б, розмщених у Центр1, а також 
персоналу Центру.

23. Протягом термшу, зазначеного у пункН 22 цього Положения, мають бути 
31бран1 необх1дн1 анал1зи та проведено обстеження. Якщо жодних захворювань не 
виявлено, п1сля закшчення термшу зазначеного у пункт1 22 особу буде переведено 
до загального примпцення. У раз1 виявлення захворювання зв'яжуться з 
в1дпов1дними установами.

24. Щодо розм1щуваних ос1б на тдстав1 заявки, адм1нютрац1я Центру складае 
Реестр обл1ку зпдно з додатком №3 до Положения.

Порядок обл1ку, розм1щення та збер1гання справ установлюеться наказом 
кер1вника Територ1альноУ структури соц1альноУ допомоги.

Роздш III
ТЕРМ1Н ПРОЖИВАНИЯ У ЦЕНТР1

25. Б1женщ розм1щуються у Центр1 безкоштовно на строк, зазначений у 
заяв1, але не бшыне нтж 3 м1сяц1.



26. На шдстав1 заяви бенефпцара зазначений термш може бути продовжений 
П1СЛЯ розгляду Й ТерИТОр1аЛЬНОЮ структурою С0ЩаЛЬН01 допомоги.

27. Яйцо юлькють бенефщ1ар1в Центру значно менша за можливосп Центру, 
б1женц1 можуть бути переведен! в пиний Центр.

Роздш IV
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ РОЗМПЦУВАНИХ У ЦЕНТР1 ОС1Б

28. Розм1щен1 в Центр1 особи повинш бути пошформоваш про Ухш права та 
обов'язки, а також про внутршнш порядок Центру мовою, яку вони розум1ють або
ПОВИНШ рОЗуМ1ТИ.

29. Пщ час перебування в Центр1 особи мають наступш права:
а) на повагу власноУ думки та специфшу у рел1гшних та культурних 

питаниях;
б) забезпечення мш1мальних умов проживания у Центр 1 у межах наявних 

коигпв;
в) ращональне використання примщень загального користування;
г) доступ до техшчних засоб1в у межах фшансових можливостей Центру;
д) на зустр1Ч1 з в1дв1дувачами у адекватних межах;
е) на звернення у раз1 потреби за наданням соц1ально1 та психолопчноУ 

допомоги через вщповщних спещал1епв;
е) на запит спец1ал13овано1 допомоги у раз1 ос1б з особливими потребами;
ж) на отримання медичноТ допомоги в1дпов1Дно до чинного законодавства;
з) виходити та повертатися на територ!ю Центру з пов!домленням 

пращвншав;
1) органгзовувати св1й в1льний час 13 суворим дотриманням правил цього 

Положения;
У) звертатися 13 заявами та скаргами (скаргами, пропозищями, 

пов1домленнями) до адм1н1страц1У Центру та до вищих оргашв.

30. Реалызац1я права ос1б, що розм1щуються, не повинна обмежувати права 
та законш штереси 1нших ос1б, у тому числ1 ос1б, що розм1щуються у Центра а 
також порушувати порядок та умови д1яльност1 Центру.

31. Протягом усього часу перебування у Центр1 особи зобов'язаш:
а) дотримуватися правил, розпорядку дня, внутршнього порядку та 

розподшу по прим1щеннях, встановлених на момент проживания в Центра
б) дотримуватися сан1тарно-г1пен1чних норм, правил особистоУ та 

колективноУ г1г1ени;
в) виконувати законн! вимоги прац1вник1в Центру та не вчиняти дш, що



перешкоджають надежному виконанню ними своТх обов'язюв;
г) поважати особистють, пдшсть, честь, релшшш переконання шших оаб, 

як1 мешкають у Центрц
д) бути наявним на вимогу персоналу, давати усш та/або письмов1 пояснения 

щодо факт1в та обставин порушення внутр1шнього порядку;
е) збершати матер1альш блага, обладнання, швентар та шше майно 13 фонд1в 

Центру протягом усього терм1ну проживания;
е) брати участь у навчальних заходах, пов'язаних 13 охороною здоров'я, 

особистою г1Г1еною та дотриманням чистота в Центр1 шд час проживания;
ж) вщшкодувати запод1яну шкоду у порядку, встановленому 

законодавством;
з) пред'явити документ, що засвщчуе особу, дшсний при в'Узд1 на територ1ю 

Центру;
1) тдтримувати чистоту у прим1щеннях загального користування;
Т) здати житлове примщення при вшзд1 з Центру;
к) виконувати шнй зобов'язання, що випливають 13 цього Регламенту.

32. Категорично забороняеться та е пщставою для припинення дозволу для 
проживания у Центрп

а) образа з використанням нецензурних сл1в, жест1в або непристойних д1й 
або вчинення дш, що принижують пдшсть прац1вник1в Центру, мешканц1в та 
шших ос1б;

б) п1дписка, отримання, придбання, збер1гання та розповсюдження видань, 
перегляд телев1зшних програм 1 фшьм1в, прослуховування рад1опередач, що 
пропагують в1йну, етшчну, нац1ональну, расову чи рел1Г1Йну нетерпимшть, культ 
насильства та жорстокост1, а також порнограф1чний характер;

в) виготовлення, придбання, збер1гання або внесения до Центру предмет1в, 
заборонених законодавством Республжи Молдова, а саме: вогнепальноТ та 
холодно*1 збро1, вибухових речовин, заборонених х1м1чних чи рад1оактивних 
речовин;

г) збер1гання в житлових прим1щеннях або шших мюцях загального 
користування харчових або швидкопсувних продукпв, з1псованих харчових 
продуктов, продукт1в, що не мають терм1ну придатност1 або з термшом 
придатност1, що зак1нчився, всього, що може призвести до виникнення вогнищ 
шфекци;

д) ввезення на територйо Центру та до житлових примщень будь-яких вид1в 
тварин або птах1в з метою IX вирощування або забою;

е) розвйнування або наклеювання на стши, тумбочки, шафи та л1жка 
репродукц1Й, шюстрац1й, вир1зок 13 газет та журнал1в;

е) виготовлення, пронесения, збершання, розповсюдження, продаж або 
вживания в межах Центру алкогольних напоУв, наркотичних засобгв, 
галюциногенних речовин, психотропних речовин та 1нших наркотичних речовин;

ж) змша к1мнат або спальних м1сць без дозволу персоналу Центру;



3) переобладнання мебл1в та перестановка в житлових прим1щеннях без 
згоди персоналу;

1) використання ресуршв, електричних або кустарных установок, а також 
шших установок, яю можуть спричинити пожеж1/нещасн1 випадки;

V) використання саморобних електричних або шших кустарных пристроУв, а 
також пристроУв, яю можуть стати причиною пожеж/нещасних випадюв;

к) куршня у житлових примщеннях та мюцях загального користування, кр1м 
спещально облаштованих та призначених для щеУ мети мюць;

л) ппщювання, оргашзащя, шдтримка, участь або проведения будь-яких 
акцш, демонстрацш або мшшпв, що порушують безпеку персоналу та внутршиш 
порядок Центру;

м) насильство щодо персоналу, ос1б, яю виконують доручення в Центр1 або 
перебувають у гостях, щодо шших розмщених ос1б, а також щодо будь-яких 
шших ошб;

н) пщбурювання, оргашзащя, шдтримка, порушення дисциплши, участ1 в 
заколот1, актах активноУ чи пасивно'У непокори або групових насильницьких дш, 
що можуть поставити шд загрозу порядок, дисциплшу та безпеку Центру;

о) загроза персоналу, особам, як1 виконують доручення в Центр1 або 
в 1 дв 1 дуючим особам, розм1щеним у Центр1, а також будь-якш 1НШ1Й особ1;

п) блокування доступу та/або шлях1в евакуащУ до/з житлових прим1щень або 
до/з мюць загального користування;

р) навмисне перешкоджання заходу, що проводиться у Центрц
с) використання вщкритого вогню поза прим1щеннями для приготування та 

подач1 Уж! або використання легкозаймистих речовин;
т) використання або модифкащя електроприлад1в, обладнання або 

матер!ал1в, що е на забезпеченш Центру для цшей, вщм1нних вщ тих, для яких 
вони були призначеш;

у) обгортання лампочок, свггильниюв або шших джерел тепла тканиною, 
папером або шшими легкозаймистими матер1алами;

ф) приведения у неробочий стан техшчних засоб1в протипожежного захисту, 
наданих Центром;

х) обмш або продаж продукт1в харчування, обладнання чи шших товар1в з 
метою одержания прибутку;

ц) використання послуг шших ос1б, розм1щених у Центр1, в особистах 
1нтересах без УхньоТ згоди;

4) проведения азартных 1гор, ворож1ння з метою отримання зиску.

Роздш V
ВНУТР1ШН1Й РОЗПОРЯДОК

33.3 метою забезпечення безпеки центру, особи, що розмщуються, а також 
особи, що приходять в гост! до ос1б, що розм1щуються, зобов'язаш пред'явити



багаж, що при них знаходиться, з метою запобшання проносу в центр холодноТ та 
вогнепально'1 зброУ, вибухових 1 отруйних речовин, наркотичних засоб1в, а також 
алкогольних напоУв.

34. Адмппстращя Центру мае право за необхщноеп проводити перев1рки 
житлових прим1щень мешкаючих ошб, у тому числ1 вхщ у вщведену житлоплощу 
у в1дсутност1 мешкаючоУ особи, з метою забезпечення безпеки мешкаючих та 
адмшютращУ Центру або у раз1, якщо майно Центру перебувае шд загрозою або 
порушено положения Регламенту. Особа шформуеться теля  завершения 
процедури контролю про причини, що спричинили контроль.

35. Пщ час перебування в Центр1 особа зобов’язана збершати в цшсност1 

майно, отримане для особистого та загального користування, та використовувати 
його за призначенням.

36. У перюд з 22.00 до 7.00 особи повинш утримуватися вщ будь-яких дш, 
яю можуть порушити споюй або запод1яти шше незручност1 особам, розмвденим у 
Центрь У раз1 виявлення такоУ ситуащ'У шформуеться персонал Центру або 
охорона для вжиття вщповщних заход1в.

37 Особа, що розмпцуеться, може вимагати залишити територ1Ю Центру на 
строк до 48 годин з письмовим повщомленням пращвниюв Центру. У заяв1 мають 
бути зазначеш Ц1ль та перюд вщеутноетц м1сцезнаходження, адреса, контактн1 
телефони. Забороняеться подавати бшьше 4 заявок на мюяць, за винятком ос1б, як1 

оф1щйно працевлаштован1 та потребують вщсутност1 з робочих причин. Заявка на 
вщеутшеть подаеться прац1вникам Центру за добу до запитуваного термшу для 
розгляду, 1накше неявка до Центру вважатиметься необгрунтованою та тягне за 
собою припинення перебування в Центрь

38. С1м'У з Д1тьми, оп1куни/п1клувальники зобов'язан1 зд1йснювати нагляд за 
неповнол1тн1ми, щоб вони не завдавали матер1альних збитк1в та не порушували 
порядок та спокш Центру. Вщповщальнють за насл1дки Д1Й або шкоду, запод1яну 
неповнол1тн1ми, несуть особи, яю зд1йснюють догляд за ними.

Роздш VI
ПРОЦЕДУРА ВИ13ДУ 3 ЦЕНТРУ

39. Житель вибувае з Центру теля  закшчення строку, встановленого заявкою, 
або в 1нший час на шдстав1 письмово'1 заяви, поданоТ на адресу пращвниюв Центру.

40. Особи, яю вшжджають 13 Центру, здають майно, що перебувае у 
тимчасовому користуванш, працтвникам Центру.



Роздш VII
ЗАКЛЮЧН1 ПОЛОЖЕНИЯ

41. Цей Регламент публкуеться в Центр1 румунською та украТнською мовами.
42. Сдиний номер телефону централтзований: 080001527.


