
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

d,6.1/, Юd,D xs баб

Про органiзачiю в,Щеснянському районi

MicTa Киева соцiального патрулюванЕя

в зимовий перiод 2020-2021 poKiB

Вiдповiдно до Закону Украiни
частиЕи другоi cTaTTi 17 Закону Укр
бездомник осiб i безприryльних дiте

."ri-*"i полiтики Украiни вiд 19 липня 201l року Nч 283 кПро затвердження

патрулювання>, зареестрованого в

серпня 201t року за JS953/1969l,
иiвЪькоi MicbKoT ради (Киiвськоi MicbKoi

я 202О року Nч 1650 <Про органiзацiю в

MicTi Киевi соцiального патрулювання у зимовий перiод 2020-202| poKiB>,

з метою наJIання допомоги бездомним особам:

1. Органiзувати в .Щеснянському районi
патрулювання в перiод з 01 грудня 2020 року ло

зимовий перiод).

2. Утворити районний оперативний штаб допомоги бездомним особам та

координацii .оцiurr"rо.о патруJIювання в ,Щеснянському районi MicTa Киева в

зимовий перiод та затвердити його склад, що додаеться,

заходи щодо ор анiзачii та проведення роботи з

в .Щеснянському районi MicTa Киева в зимовий перiод, що

4. Вiдлiлу з питань внутрiшньоi полiтики, зв'язкiв з громадськlстю та

засобами масоЪоi iнформачii: ,Цеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii забезпечити оприлюднення змiсту цього розпорядженЕя на

MicTa Киева соцiальне
0l квiтня 2021 року (да-пi -

3. Затвердити
бездомними особами

додаються.



2

офiцiйному iнтернет-порталi .Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноi

В.о. голови

адмlнlстацll.

5. Контропь за виконанням цього розпоряджеЕня покласти Еа першого

заступника голови Д..r"'r."-"fо"и]"rЪi " "i.riКиевi 
державноi адмiнiстрацii,

Iрина АЛеКСССНКО



ЗАТВЕРДКЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi

склАд
районного оперативного штабу допомоги бездомним особам та координацii

соцiального патрулювання в .Щеснянському районi MicTa Киева
в зимовий перiод

перший заступник голови ,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiТ,
керiвник районного оперативного штабу

дi
" бJб

нач€uIьник Управлiння соцiального захисту
населенЕя ,,Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрацii,
заступник керiвника районного оперативного
штабч

директор .Щеснянського районного в м. Кисвi
центру соцiа_ltьних служб для ciM'i, дiтей та молодi

директор Центру у справах ciM'i та жiнок
,Щеснянського району MicTa Киева

директор комунального пiдприемства (Керуюча
компанiя з обслуговування житлового фонду
,Щеснянського району м. Киева> (за згодою)

начаJIьник вiддilry з питань надзвичайних сиryацiй
.Щеснянськоi районноi в MicTi Кисвi державноТ
адмlнlстрац11

Алскссенко
Iрина Миколаiвна

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

АJътмАн
,Щмитро Володимирович

БАчЕк
тетяна Леонтiiвна

БоЙtо
Iрина Володимирiвна

БоIа<о
Микола Петрович

BACIJЪCBA
Оксана Володимирiвна

коцАн

нач€шьник Служби у
.Щеснянськоi районноi
адмiнiстрацii

справах дiтей та сiм'i
в MicTi Кисвi лержавноi

начЕuIьник вiддiлу охорони здоров'я .Щесrrянськоi

районноi в MicTi Киевi державноi адмiнiстрацiiЛариса Стефанiвна



огАнЕсян
Армен Вiкторович

поздиков
Сергiй Iгорович

ромАнюк
Валентина Петрiвна

тжмАнов
.Щмитро Володимирович

циБуJUIк
Руслана Леонтiiвна

чунАрьов
Анатолiй Васильович

швЕrъ
роман Михайлович

ШЕСТАКОВА
Катерина Юрiiвна

шуригА
олег Михайлович

Начальник Управлiння
соцiа:lьного захисту населення

2
начальник Управлiння у справах молодi та спорту

.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмlнlстрац1l

керiвник .Щеснянського районного громадського

формування з охорони громадського порядку i
державного кордону м. Киева (за згодою)

голова .Щеснянськоi районноi органlзацll
в м. КиевiТовариства Червоного Хреста УкраiЪи

(за згодою)

дiльничний офiцер полiцii ,Щеснянського
управлiння полiцii Головного управлiння
Нацiональноi полiцii у MicTi Киевi (за згодою)

директор Територiального центру соцiального
обслуговування,Щеснянського району MicTa Киева

директор I_[eHTpy соцiально-психологiчноi
реабiлiтацii дiтей та молодi з функцiона.тlьними
обмеженнями .Щеснянського району MicTa Киева

головний спецiалiст вiддiлу з питань
пiдприемництва, торгiвлi та споживчого ринку
.Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii

директор комуна,чьного пiдприемства <Зенiт>

,Щеснянського району м. Кисва (за згодою)

головний спецiалiст вiддiлу контролю за
благоустроем та збереженням природного
середовища .Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
державноl адмlнlстрацlt

Анастасiя ФIЛонЕнко



ЗАТВЕРД{(ЕНО

Розпорядження .Щеснянськоi

районноТ в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii

"rфшооttл{рЮХs 6'6

зАход4
щодо органiзацiт та проведення роботи з бездомяими особами

u Д""r,"""ч*ому районi MicTa Киева в зимовий перiод

Jф
п/п

Назва заходу
TepMiH

виконання
Вiдповiдальнi виконавцi

l. Визначити мiсця роботи
виiЪних бригад соцiа_ltьного
патрулюванЕя та затвердити
графiки роботи

0|.|2.2020 .Щеснянський районний у
м. Киевi центр соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та
молодi,
Служба у справах дiтей та
сiм'i,Щеснянськоi районноi в
MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii,
IJeHTp у справах ciM'i та
жiнок .Щеснянського району
MicTa Киева,
I_{eHTp соцiа.пьно-
психологiчноi реабiлiтацii
дiтей та молодi з

функцiоншlьними
обмеженнями .Щесrинського
району MicTa Киева,
.Щеснянське
полiцii

управлlннrl
Головного

управлiння Нацiонаrrьноi
полiцii у MicTi Киевi

2, Забезпечити надання
медичноi допомоги
бездомним особам в закладах
охорони здоров'я, що входять

до сфери управлiння
.Щеснянськоi районноi в MicTi
Киевi державноi
адмiнiстацii, а також
надання послуг швидкоТ

0|.|2.2020 _
0|.о4.202|

Вiдцiл охорони здоров'я
,Щеснянськоi районноi
в MicTi Кисвi лержавноi
адмiнiстрацii



медичноi допомоги за

викJIиком соцiальних
працiвникiв виТзних бригал

соцiа.ltьного патрулювання

Вiддiл коЕтролю за

благоустроем та

збереженням природного
середови ща .Щеснянськоi

районноi в MicTi Киевi
державноi адмiнiстрачii та
ба_пансоутримувачi

01.12.2020 _
01.04.2021

Забезпечити контроль за

стаЕом благоустрою та

належну органlзацlю 1

здiйснення збирання та

транспортування побутових
вiдходiв у мiсчях роботи
виiЪних бригад соцiального
патрулювання

соцlального
населеннrl

.I[,еснянськоi районноi в MicTl
Кисвi державноТ
адмiнiстрацii,
Територiальний центр
соцiального обслуговування

!,еснянського району MicTa

Киева,
,Щеснянський районний в

м. Киевi центр соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та
молодi,
.Щеснянська районна
органiзацiя Товариства
Червоного Хреста УкраiЪи в

м. Киевi

0|,|2.2020 -
01 .04.2021

Створити в ,Щеснянському

районi MicTa Киева банки

одяry та взуття для
бездомних осiб, забезпечити
'lx наповнення, залучивши до
цього благодiйнi внески та

допомоry

фiзичних та юридичних осiб

Вiддiл з питань внутрiшньоi
полiтики, зв'язкiв з

громадськiстю та засобами

.ЩеснянськоТ районноi в MicTi

0|.|2.2020 _
0\,04.2021

забезпечити висвiтлення
через засоби масовоi
iнформацii про утворення на

базi Територiального центру
соцiального обслуговування

.Щеснянського району MicTa

районного в м. Киевi центру
соцiа,rьних служб для ciM'i,

дiтей та молодi, .Ц,еснянськоi

Товариства Червоного Хреста
в м. Киевi банкiв одяry та
взуття для бездомних осiб



Вiддiл з питань внутрiшньоТ
полiтики, зв'язкiв з

громадськiстю та засобами
масовоi iнформацii

,Щеснянськоi районноi в MicTi
державно1

адмlнlстрацl1

01.12.2020 -
01.04.2021

Звернутися через засоби
масовоi iнформацii до киян,
благодiйних органiзацiй та

фондiв щодо надання
благодiйноi та ryMaHiTapHoi
допомоги для пiдтримки
бездомних осiб в зимовий
перiод

Вiддiл з
надзвичайних
.Щеснянськоi районноi в Mlcтl

адмlнlстрацll,
державноТ

соцiального
населення

.Щеснянськоi районноi в MicTi

вiддiл охорони здоров'я

,Щеснянськоi районноi в MicTi

адмiнiстрацiТ,
Територiапьний центр
соцiального обсJryговування

.Щеснянського району MicTa
Киева,
Комунальне пiдприемство
кКеруюча компанiя з
обслуговування житлового

фонлу .Щеснянського району
м. Киева>

0|.12.2020 -
01 .04.202 1

роботу
тимчасових пунктiв обiгрiву,
в тому числi цiлодобового, на
перших поверхах будiвель

закладiв охорони здоров'я та
соцiального
населення
погiршення погодних .умов,
зокрема при рlзкому
зниженнi температури
повiтря

Вiдповiдальнi виконавцi цих
заходiв,
Управлiння соцiального
захисту населенtul

.ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi державноi
адмlнlстрацl1 - узагальню€

Щомiсячно
до 5 числа
мiсяця,
наступного
за звiтним,
до
0|.04.202|

Звiryвати ,Щепартаменту
соцiальноi полiтики
виконавчого органу Киiвськоi
MicbKoT ради (КиТвськоi
MicbKoi державноi
адмiнiстраuii) про виконання
цих заходiв

Начшtьник Управлiння
соцiа:tьного захисту населення Анастасiя ФIЛоНЕнко


