
        

Каталог соціальних послуг 

 Дані  суб'єкта, що надає соціальні послуги 

 Соціальні  
послуги, що 
надаються 
суб'єктом  

(вказувати у 
відповідності із 

наказом 
Мінсоцполітики 
від 03.09.2012 

№537) 

Соцальні групи, яким 
надаються соціальні 

послуги 
Повне та   

скорочене   
найменування 
(для юридичних 

осіб) 

Прізвище, 
імя, по 

батькові    
(для 

фізичних 
осіб-

підприємців
) 

Організаційно-
правова форма  

Юридична 
адреса 

Фактична адреса 
знаходження 

Контактні 
телефони, факс, 

адреса електронної 
пошти 

Веб-сторінка  (за 
наявності) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 

 
Територіальний 

центр соціального 
обслуговування 

(надання 
соціальних 

послуг) 
Богодухівської 

районної 
державної 

адміністрації                                         
(Територіальний 

центр 
Богодухівської  

РДА) 
 
 

- державна 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                    
м. Богодухів,   
  пл. Героїв 

Чернобиля, 2. 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                     
м. Богодухів,     

пл. Героїв 
Чернобиля, 2. 

(05758) 3 30 32, 
ел.пошта: 

bogtercentr@ukr.net 
не має 

догляд вдома, 
денний догляд, 

паліативний 
догляд,  послуга 

соціальної 
адаптації, 

представництво 
інтересів 

громадяни похилого 
віку, особи з 

інвалідністю та сім|ї, які 
опинилися у складних 
життєвих обставанах 



Служба у справах 
дітей 

Богодухівської  
районної 

державної 
адміністрації  

(ССД 
Богодухівської 

РДА) 

- державна 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                    
м. Богодухів,  
 пл. Свято -
Духівська,2. 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                    
м. Богодухів,         

пл Свято- 
Духівська, 2..  

(05758) 3 41 42, 
ел.пошта: 

ssd_bogoduhiv@ 
ukr.net 

не має 

 
консультування, 

паризначення 
опіки, 

позбавлення 
батьківських 
прав, надання 
статусу дітім, 

створення 
будинків 

дитячого типу, 
створення 

прийомних сімей. 

всі хто звертається за 
допомогою( громадяни 

та батьки ) 

Богодухівський 
районний центр 

соціальної служби 
у справах сімї 

дітей та молоді 
(РЦСССДМ 

Богодухівської 
РДА) 

- державна 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                  
м. Богодухів,           

пл. Молодіжна, 2. 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                   
м. Богодухів,      

пл. Молодіжна,2. 

(05758)34565, 
ел.пошта: 

socservice@ukr.net 
не має 

соціальна 
інтеграція та 
реінтеграція, 
соціальний 
супровід, 
патронаж, 
абілітація, 

консультування,р
еабілітація 

жінки з 
новонародженими 
дітьми, особи, які 
постраждали від 

насильства,особи, які 
мають проблеми 

інвалідності, люди 
похилого віку. Особи 

звільнені з місць 
позбавлення волі, особи 
засуджені до покарань 

не повязані з 
позбавленням волі, діти-

сиротита діти, 
позбавлені 

батьківського 
піклування під опікою 
та піклуванням, сім"ї, 

які опинилися у 
складних життєвих 

обставинах 



Богодухівський 
районний центр 

зайнятості 
(Богодухівський 

РЦЗ) 

- державна 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                  
м. Богодухів,    
вул. Генерала 
Моргунова,7. 

62103 
Харківська 

область, 
Богодухівський 

район,                  
м. Богодухів,    
вул. генерала 
Моргунова, 7. 

(05758) 3 22 16.        
ел. gошта: 

2016@cz.kh.ua 
не має консультування, 

працевлаштуванн 

безробітні особи, та  
особи, які звертаються 

за допомогою у пошуку 
роботи та 

працевлаштуванні 

КУ 
Богодухівський 

геріатричний 
пансіонат               
( КУ БГП) 

  комунальна 
організація 

62123 
Харківська обл, 
Богодухівський 

район,  
с.Зарябинка, 

вул.Шкільна 41. 

62123 
Харківська обл. 
Богодухівський 

район, 
с.Зарябинка, 

вул.Шкільна 41. 

(05758)52216, 
ел.пошта; 

geripans-bog@ukr.net 
не має 

соціальні послуги 
стаціонарного 

догляду з 
наданням місця 
для проживання, 

всебічної 
підтримки,захист

у та безпеки 
особам, які не 
можуть вести 
самостійний 
спосіб життя 

через похилий 
вік,фізичні та 
розумові вади, 

психічні 
захворювання та 

інші хвороби 

особи, які не можуть 
вести самостійний 
спосіб життя через 

похилий вік, фізичні та 
розумові вади, психічні 
захворювання та інші 

хвороби 

Комунальна 
установа 

Богодухівський 
психонервологічн

ий інтернат 
(КУБПІ) 

  комунальна 
установа 

62103 
 Харківська обл., 
Богодухівський 

район, 
м.Богодухів, 

вул.Замісцева,49. 

62103 
Харківська обл., 
Богодухівський 

район, 
м.Богодухів, 

вул.Замісцева,49. 

(05758)33329, 
ел.пошта; 

Boq_int@ukr.net 
Kubpni.org 

соціальна послуга 
стаціонарного 

догляду за 
особами, які 

втратили 
здатність до 

самообслуговуван
ня чи не набули 
такої здатності 

особи похилого віку та 
повнолітні особи з 

психічними та 
поведінковими 
порушеннями 



 
КЗОЗ "Центр 

первинної 
медико-санітарної 

допомоги 
Богодухівського 

району» 
( КЗОЗ ЦПМСД 
Богодухівського 

району) 

- 

КУ-КЗОЗ 
"ЦПМСД 

Богодухівського 
району" 

62103 
 Харківська обл.,  

м.Богодухів, 
вул.Чернієнка,13. 

62103 
 Харківська обл. 

м.Богодухів,  
вул. Чернієнка,13. 

(05758)3-31-51,             
eл.пошта; 

cpmsd _boqod 
@ukr.net  

не має 

супровід 
(забезпечує 

транспортування) 
хворих на 
процедуру 

гемодіаліз в 
м.Харків 

люди похилого віку, 
хворі на орфальні 

захворювання 

 
Комунальна 

установа 
Богодухівський 

дитячий будинок-
інтернат 

 
- 

 
комунальна 

установа 

 
62103 

Харківська обл, 
м.Богодухів, 

ул.Космічна 3. 
КУ 

Богодухівський 
дитячий будинок 

- інтернат  

 
62103 

 Харківська обл., 
м.Богодухів,вул. 
Космічна,3. КУ 
Богодухівський 

дитячий будинок 
-інтернат 

 
т\факс:(05758) 

3-23-01,ел.пошта; 
info@bdbi.org.ua 

 
bdbi.org.ua, 

www.fb.com/kubdbi 

Догляд 
стаціонарний 

 

Вихованці та підопічні, 
крім вихованців 

паліативного відділення 
 

 
Паліативний/ 
хоспітальний 

догляд 

Вихованці та підопічні 

Послуга 
соціально-

психологічної 
реабілітації 

Вихованці 

Послуга 
соціальної 

реабілітації, 
Підопічні 

Соціальна 
профілактика 

 
Вихованці та підопічні 

Представництво 
інтересів 

 

Підопічні та вихованці, 
крім вихованців, у яких 

є батьки 
 




