
            

 
 

Знам`янська   міська   рада  Кіровоградської  області 

Виконавчий комітет 
 

Рішення 
 

від  25 вересня  2015 р.                     № 303 
 

м. Знам`янка 

 

Про затвердження Положення  

про надання автотранспортних  

послуг у режимі «Соціальне таксі»  

територіальним  центром 

соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг)  

м. Знам’янка в новій редакції 

 

            На виконання розпоряджень Кабінету Міністрів України 359-р від 31.03.2015 р. 

«Про затвердження плану заходів щодо медичної, психологічної, професійної реабілітації 

та соціальної адаптації учасників антитерористичної операції»,  голови Кіровоградської 

обласної державної адміністрації від 31 травня 2011 року № 477-р «Про розвиток служби 

«Соціальне таксі»,  та з метою поліпшення ситуації у сфері соціального захисту інвалідів, 

ветеранів ВВв, учасників АТО, керуючись ст. 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет міської ради  
 

В И Р І Ш И В: 
 

1. Викласти Положення про надання автотранспортних послуг у режимі «Соціальне 

таксі» територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) м.Знам’янка в новій редакції (додається). 

 

2. Організацію даного рішення покласти на територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка (нач.Костікова Т.М.). 

 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на начальника управління 

соціального захисту населення Волошину А.М.  

 

 

 

                 Заступник міського голови                                              А.Заруцький 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   



                                                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО: 

рішенням виконавчого    комітету 

від   25   вересня  2015 р. № 303   
 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про надання автотранспортного обслуговування в режимі  

«Соціальне таксі» територіальним центром соціального обслуговування  

(надання соціальних послуг) м.Знам’янка 
 

I. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 
 

1. Автотранспортне обслуговування в режимі «Соціальне таксі» є одним із видів  

соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м. Знам'янка. 

 

2. Послуги «соціального таксі» надаються в межах міста та області: 

 

 пенсіонерам, інвалідам, які пересуваються за допомогою технічних засобів 

реабілітації (ТЗР), ветеранам Великої Вітчизняної війни в рамках обласної акції 

«Зірка пам’яті» для перевезення до комунальних підприємств, медичних, 

банківських установ, державних організацій, авто-, залізничного,  вокзалів, до 

установ органів влади, місцевого самоврядування, соціального захисту, протезно-

ортопедичних підприємств, для взяття участі в культурно-масових заходах тощо; 

 

 учасникам антитерористичної операції, які мають поранення (до встановлення 

групи інвалідності) та пересуваються за допомогою ТЗР,  для доставки до закладів 

охорони здоров’я, протезно-ортопедичних підприємств та установ, в яких вони 

отримують послуги згідно з медичними показаннями. 

 

3. Підопічним відділення соціальної допомоги вдома територіального центру, 

зазначені послуги надаються по заявці не частіше 1 разу на тиждень, підопічним 

відділення соціально-побутової адаптації територіального центру – не частіше 1 

разу на місяць. 

 

4. Послуги «соціального таксі» в межах області надаються не частіше, ніж 2 рази на 

місяць. 

 

5. Послуги не надаються особам, які одержали автотранспортні засоби через органи 

соціального захисту. 

 

6. Автотранспорт знаходиться на балансі територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) м.Знам’янка. 
 

II. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК ТА УМОВИ 

ВИКОРИСТАННЯ АВТОТРАНСПОРТУ 
 

1. Заявки на обслуговування автотранспортом приймаються не пізніше, ніж за три дні 

до виїзду за вказаною адресою та реєструється в спеціальному журналі замовлень . 

 

2. Заявки приймає та реєструє в порядку їх надходження працівник територіального 

центру, визначений наказом директора: 

 на виїзди за попередньою заявкою; 

 на термінові виїзди. 



 

3. Заявки на обслуговування автотранспортом служби «соціальне таксі» можуть 

прийматися працівником телефонної «гарячої лінії» голови обласної державної 

адміністрації та  реєструються  в спеціальному електронному  програмному  

комплексі.  

 

4. Працівник телефонної «гарячої лінії» голови обласної державної адміністрації 

передає замовлення до територіального центру для визначення права заявника на 

отримання зазначеної послуги. Територіальний центр інформує  телефонну «гарячу 

лінію» голови обласної державної адміністрації про виконання (не виконання із 

зазначенням конкретних причин) замовлення  та  заявника про можливість надання 

послуги «соціальне таксі» та повідомляє про термін виконання замовлення. 

 

5. Замовлення виконуються водієм терцентру згідно із затвердженими відповідальною 

особою маршрутами. 

 

6. У випадку, коли автотранспорт використовуватиметься за межами міста, маршрут 

затверджується директором територіального центру. 

 

7. Автотранспорт використовується за призначенням, при наявності заявок громадян, 

в робочі дні з 8.00 до 17.00. 

 

8. У разі відсутності замовлень на «Соціальне таксі» автотранспорт використовується 

територіальним центром відповідно до власних функцій. 

 

9. Не допускається використання автотранспорту: 

 в особистих цілях працівників терцентру; 

 для поїздок, не передбачених цим положенням. 

 

10. Послуги автотранспорту надаються безкоштовно в межах бюджетних асигнувань на 

цю діяльність. 

 

11. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному 

порядку директором територіального центру. 

 

ІII. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 

 

1. Відповідальність за використання автотранспорту, пального, дотримання водієм 

посадової інструкції  покладається на посадових осіб територіального центру. 

 

2. У маршрутному листі водія має бути відмітка (підпис) замовника послуги про 

виконану заявку. 

 

3. При необхідності, разом з водієм на маршрут виїжджає працівник терцентру або 

особа, яка супроводжує замовника послуг під час поїздки. 

 

 

 

 


