
 

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 

   

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

 16. 11. 2011   р.                                                                                          №  477 

 
Про роботу з бездомними громадянами 

в Дніпровському районі міста Києва  

в зимовий період 2011-2012 років 

 

 

 Відповідно до статті 5 Закону України «Про соціальні послуги», статті 14 Закону 

України «Про основи соціального захисту бездомних громадян та безпритульних 

дітей» та на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) від 17.10.2011 № 1914 «Про організацію в 

місті Києві соціального патрулювання в зимовий період 2011-2012 років», у межах 

здійснення повноважень органу місцевого самоврядування та з метою забезпечення 

бездомних та безпритульних громадян необхідною допомогою: 

 

1. Утворити районний штаб координації  соціального патрулювання в зимовий 

період 2011-2012 роки та затвердити його склад, що додається. 

 

2. Затвердити План заходів Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації по роботі з бездомними особами, що додається. 

 

3. Забезпечити оприлюднення цього розпорядження на офіціальному Веб-сайті 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника голови 

Дейнегу О. П. 

 

 

 

                          Голова                                                                  О. Шевчук 

 



Затверджено 

розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від «16» « листопада» 2011р. № 477 

 

 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

на виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) від 17.10.2011 № 1914 «Про організацію в місті Києві 

соціального патрулювання в зимовий період 2011-2012 років» 

 

 Назва заходу Термін  

виконання 

Відповідальні  

виконавці 

1 Забезпечити надання медичної 

допомоги бездомним та 

безпритульним особам в 

лікувальних установах, а також 

надання послуг швидкої медичної 

допомоги за викликом соціальних 

працівників виїзних бригад 

соціального патрулювання 

01.12.2011 – 

 01.04.2012 

Управління охорони 

здоров‟я  

 

2 

 

Створити на базі районного 

територіального центру 

соціального обслуговування та 

товариства “Червоний Хрест” 

банк одягу та взуття для 

бездомних осіб,  провести їх 

наповнення, залучивши до цього 

спонсорські , благодійні та 

меценатські кошти, гуманітарну 

допомогу від установ, 

громадських організацій, 

громадян. 

01.12.2011 – 

 01.04.2012 

  

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування,  

Організація товариство 

“Червоний хрест”  

3 Розмістити на дошках оголошень 

біля житлово-експлуатаційних 

організацій, установ соціальної 

сфери інформацією про адреси та 

установи, куди необхідно 

звертатись громадянам, 

громадським організаціям та 

установам для здачі гуманітарної 

допомоги (одяг, взуття). 

01.12.2011 – 

 01.04.2012 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, Управління 

житлово-комунального 

господарства, 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

4 Розмістити на дошках оголошень 

біля житлово-експлуатаційних 

організацій, установ соціальної  

сфери  інформацію для громадян 

без певного місця проживання 

про установи та надання ними 

послуг для цієї категорії громадян 

01.12.2011 – 

 01.04.2012 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення, Управління 

житлово-комунального 

господарства, 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 



5 Всебічно сприяти міським 

виїзним бригадам для здійснення 

соціального патрулювання в 

зимовий період. 

01.12.2011 – 

 01.04.2012 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення,  

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування, 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

 

 

 

 

 

 

         Керівник апарату                 А. Павленко  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Затверджено 

розпорядженням Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації  

від «16» « листопада» 2011р. № 477 

      

 

С К Л А Д 

районного штабу координації  соціального патрулювання  

в зимовий період 2011-2012 роки  

 

Дейнега  

Ольга Петрівна 

-  керівник штабу, заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Гуцол 

Олександр Євгенович  

- заступник керівника штабу, начальник управління 

праці та соціального захисту населення Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Антонюк 

Тамара Теофілівна 

- заступник керівника штабу, директор 

Територіального центру соціального обслуговування 

Дніпровського району м. Києва 

  

Гуменюк 

Ольга Павлівна 

- заступник начальника управління охорони здоров„я 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Матвієнко 

Алла Павлівна 

- головний державний  санітарний лікар санітарно-

епідеміологічної станції Дніпровського району м. 

Києва (за згодою) 

 

 

Лакиза 

Віталій Володимирович 

- заступник начальника РУ ГУ МВС України в місті 

Києві 

 

Загородня 

Аліна Вікторівна 

- начальник відділу у справах сім‟ї, молоді та спорту 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Діхтяр 

Віктор Володимирович 

 

- начальник управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Грищенко 

Любов Миколаївна 

- в. о.  начальника Служби у справах дітей 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Райда 

Марія Миколаївна 

- голова Дніпровської районної організації 

товариства “Червоний Хрест”  

 

 

  



Поповкіна 

Галина Іванівна 

- директор благодійного фонду “Відкрите серце” (за 

згодою) 

  

Романчук 

Роман Васильович 

- директор Центру обліку бездомних громадян 

 

 

  

Керівник апарату                 А. Павленко  

 


