
 
 

РІШЕННЯ 
ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ ОЛЕКСАНДРІЙСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КІРОВОГРАДСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
 
 
від __ березня 2021 року №  
 

м. Олександрія 
 
Про затвердження Положення про 
організацію роботи служби  
«Соціальне таксі»»  
 

Відповідно до ст.ст. 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
розпорядження голови Кіровоградської обласної державної адміністрації від 31.05.2011 
№ 477-р «Про розвиток служби «Соціальне таксі», Положення про територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії (нова редакція) 
затвердженого рішенням Олександрійської міської ради від 16 грудня 2016 року № 218, 
погодженого директором департаменту соціального захисту населення Кіровоградської 
обласної державної адміністрації 18.11.2016, враховуючи постанову Кабінету Міністрів 
України від 01.06.2020 № 428 «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на соціальні 
послуги»,   

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ  МІСЬКОЇ  РАДИ  ВИРІШИВ: 

 
1. Затвердити Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі» 

(додається). 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету від 05.08.2011  

№ 651 «Про затвердження Положення про організацію роботи служби «Соціальне таксі»» зі 
змінами, внесеними рішенням виконавчого комітету від 26.03.2015 № 252. 

 
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Чемерис І.А. 
 
 
 
Міський голова Сергій КУЗЬМЕНКО 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 
 
 
 
 
 



Додаток  
до рішення виконавчого комітету 
від ____________ №  ____ 

 
ПОЛОЖЕННЯ  

про організацію роботи служби «Соціальне таксі»  
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1. Автотранспортне обслуговування службою «Соціальне таксі» є одним із видів 
соціальних послуг, які надаються територіальним центром соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) міста Олександрії (далі – територіальний центр). 

2. Служба «Соціальне таксі» утворюється виконавчим комітетом Олександрійської 
міської ради у складі територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії. 

3. Служба «Соціальне таксі» реорганізовується та ліквідовується його засновником. 
4. Послуги службою «Соціальне таксі» надаються ветеранам війни, одиноким 

непрацездатним громадянам, дорослим та дітям з інвалідністю, які мають порушення 
опорно-рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації 
тобто милиць, палиць, візків, крім осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на 
виробництві або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на 
постійний сторонній догляд, побутове та соціальне  медичне обслуговування відповідно до 
Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного 
випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату 
працездатності», не більше трьох разів на місяць (за виключенням випадків коли громадянин 
перебуває  на стаціонарному лікуванні у закладах охорони здоров’я на території області). 

5. Служба «Соціальне таксі» у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України, постановами Верховної  Ради України, актами Президента України, 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, 
розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, іншими нормативно-правовими 
актами та цим Положенням. 

6. Служба «Соціальне таксі» утворюється у разі наявності необхідної матеріально-
технічної бази, зокрема автомобілів, які відповідають чинним санітарним і технічним 
вимогам.  

7. Спецавтотранспорт знаходиться на балансі територіального центру. 
8. Фінансування служби «Соціальне таксі» здійснюється за рахунок загального та 

спеціального фондів територіального центру. 
 

ІІ. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ СЛУЖБИ «СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ» 
 

1. Основною метою служби «Соціальне таксі» є поліпшення соціального 
обслуговування ветеранів  війни,  одиноких непрацездатних громадян, дорослих та дітей з 
інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та які пересуваються за 
допомогою технічних засобів реабілітації тобто милиць, палиць, візків, крім осіб з 
інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, 
які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній догляд, побутове та соціальне 
медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 
захворювання, які спричинили втрату працездатності». 

Для досягнення зазначеної мети служба «Соціальне таксі»: 
- створює умови щодо сприятливих умов життєдіяльності осіб з обмеженими 

фізичними можливостями; 



- надає транспортні послуги; 
- утримує  автотранспорт у належному технічному стані. 

 
ІІІ. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВОК ТА УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ 

СПЕЦАВТОТРАНСПОРТУ 
 

1. Спецавтотранспорт використовується для перевезення ветеранів війни, одиноких  
непрацездатних громадян, дорослих та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-
рухового апарату та які пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації тобто 
милиць, палиць, візків, крім осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві 
або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на постійний сторонній 
догляд, побутове  та  соціальне  медичне обслуговування відповідно до Закону України «Про  
загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві 
та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності» до підприємств, 
установ і організацій різної форми власності та підпорядкування, банківських установ, 
поліклініки, для взяття участі в культурно-масових заходах, які проводяться в регіоні, на 
державні свята, на навчання, до відділень реабілітації тощо. 

2. Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються від осіб зазначених у 
пункті 1 розділу ІІІ, соціальних робітників відділення соціальної допомоги вдома 
територіального центру, від громадських організацій інвалідів за два-три дні до 
запланованого виїзду. 

3. Заявки приймає відповідальний працівник територіального центру та реєструє в 
журналі заявок за формою, визначеною територіальним центром.  

4. Спецтранспорт використовується за призначенням, при наявності заявок в робочі дні 
з 8:00 год. до 17:00 год., у разі необхідності у супроводі соціального робітника, а за його 
відсутності – члена сім’ї замовника послуги (особи з інвалідністю).  

5. У виняткових випадках, у разі потреби здійснення незапланованої (екстреної) 
поїздки, заявки можуть прийматися за 1 добу. Такі заявки можуть виконуватися при 
наявності вільного часу в графіку надання транспортних послуг або при співпадінні 
маршруту екстреної поїздки із запланованим маршрутом та за наявності вільного місця для 
перевезення.  

6. У разі відсутності заявок на послугу «Соціальне таксі» автотранспорт 
використовується для забезпечення виконання основних завдань територіального центру, 
визначених п.8 Положення про територіальний центр соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) міста Олександрії.  

7. Не допускається використання спецавтотранспорту для: 
- перевезення родичів замовника послуги, у випадку супроводження останнього 

соціальним робітником, за виключенням обслуговування дітей з інвалідністю; 
- перевезення громадян, якщо в наявності у них, або членів їх родин є у користуванні 

автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи соціального захисту 
населення;  

- перевезення громадян, які надають соціальні послуги фізичній особі та отримують 
щомісячну компенсаційну виплату, допомогу на догляд в установленому законодавством 
порядку; 

- особистих поїздок працівників територіального центру. 
8. Послуги спецавтотранспорту надаються на безоплатній та платній основі згідно з 

Положенням про територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії. 

9. Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному порядку 
адміністрацією територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) міста Олександрії. 
 



ІV. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЛІЄНТІВ 
 

1. Клієнти мають право на: 
- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників територіального 

центру; 
- якісне надання соціальної послуги; 
- вчасний та професійний розгляд територіальним центром особистих заяв та скарг. 
2. Клієнти повинні: 
- дотримуватись правил роботи територіального центру; 
- з повагою ставитись до працівників територіального центру; 
- бережливо ставитись до майна територіального центру. 

 
 

V. КЕРІВНИЦТВО СЛУЖБОЮ «СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ» 
 

Керівництво службою «Соціальне таксі» здійснює директор територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії, який: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на службу «Соціальне 
таксі» завдань; 

- визначає ступінь відповідальності інших працівників територіального центру: 
- у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору кадрів, затверджує 

функціональні обов’язки працівників, уживає заходів заохочення, а, у разі порушень 
трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов’язків – накладає стягнення; 

- вносить пропозиції засновнику щодо структури, штатного розпису, кошторису витрат 
служби «Соціальне таксі» у межах граничної чисельності та нормативних актів з цих питань; 

- розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого кошторису; 
- дотримується вимог з охорони праці, виробничої санітарії і протипожежної безпеки. 

 
VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ СЛУЖБИ «СОЦІАЛЬНЕ ТАКСІ» 

 
1. Контроль за діяльністю служби «Соціальне таксі», перевірку роботи служби 

здійснює засновник територіального центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), в особі виконавчого комітету Олександрійської міської ради та інші 
уповноважені органи відповідно до чинного законодавства України. 

2. Відповідальність за використання спецавтотранспорту, виконання службових 
обов’язків та дотримання їх водієм покладається на директора територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) міста Олександрії. 
 
 
 
Керуючий справами 
виконавчого комітету Сергій ЗАВАЛІЙ 
 


