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Одними з основних причин бездомності є особистий вибір, в’язниця, сімейні 

проблеми, втрата роботи, махінації з нерухомістю. 

За різними оцінками до третини бездомних втратили свої домівки через тюремне 

ув’язнення. До середини 90-х років діяв закон, згідно з яким людина, яка хоча б 6 місяців 

просиділа у в’язниці, виписувалася з місця проживання. В 1995 році закон відмінили, але 

бездомним, що втратили до того часу квартири, житла ніхто не повернув. 

Деякі бездомні продали житло чи його незаконно відібрали ріелтери. Причому, 

кількість ошуканих з роками зменшується, люди самі йдуть на продаж житла через 

бідність, алкоголізм, наркоманію, борги. 

Деякі бездомні потрапляють на вулицю через сімейні негаразди. А відносно дітей, 

цей процент ще більший. Найстрашніше, що з часом домашні не забувають конфліктів і 

не приймають «бомжів» назад до сім’ї. 

Також, бездомні опиняються на вулиці через втрату роботи. В основному, це люди з 

провінції, які йдуть шукати роботу до великих міст. Та коли їх черговий заробіток 

закінчується, вони, не маючи можливості оплачувати тимчасове житло, йдуть на вулицю. 

За твердженням психологів, ця причина дуже умовна. Таке обґрунтування, на їх 

думку, це лише психологічний захист. Людині важче визнати, що до бездомності його 

довели життєві негаразди, аніж сказати, що це – самостійне рішення. 

«Без папірця ти ніхто»– відповідають бездомні на питання, чому вони не 

відстоюють свої права, не повертають житло, не йдуть лікуватися, працювати. Згідно з 

діючими законами, безкоштовно пройти лікування чи отримати пенсію люди без 

реєстрації не мають права. Адже медичне та соціальне обслуговування ще з радянських 

часів прив’язане до інституту прописки (тепер реєстрації). На сьогодні громадянин з 

реєстрацією може отримати медичну допомогу в будь-якій державній лікарні України 

безплатно, «бомж» – ні. 

А після втрати паспорта (що часто трапляється в цієї категорії людей) бездомні 

взагалі опиняються у замкнутому колі. Щоб отримати паспорт – потрібна прописка, її 

немає, щоб отримати прописку, потрібен паспорт. Ось так із втратою паспорта з 

юридичної карти України «зникає» ще один громадянин… 

 

 

 

 

 



 

Вирішення проблеми безпритульності в Україні є головним обов’язком держави, 

основними напрямами правової політики якої мають стати подальше реформування 

системи нормативно-правового забезпечення захисту цієї категорії суспільства. 

Список літератури з питань організації роботи соціального педагога з 

безпритульними людьми складено на основі каталогів і картотек бібліотеки ЖДУ ім. 

І. Франка. Список містить 27 джерел інформації (книги, статті з періодичних видань і 

збірників). 
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