дЕснянськА рдйоннА в NIIсTI ки€вI
ДЕРЖАВНА АДМIНIС ТРАЦIЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
Xn

бГо

Про органiзацiю в .Щеснянському районi
MicTa Киева соцiального патрулювання
poKiB
у зимовий перiод 202|-2022

вiдповiдно до Закону Укратни кпро мiсцевi державнi адмiнiстрацtt>>,
cTaTTi 17 Закону Украiни <Про основи соцiального захисту
частини другот
бездомник осiб i безпритульних дiтей>, нак€ву MiHicTepcTBa соцiалrьноi
полiтикИ УкраТнИ вiд 19 липня 2011 року Jrfs 28З <Про затвердження Порядку

юстицii
здiйсненНя сЪцiалЬногО патрулювання)), заресстрованого в MiHicTepcTBi
Украiни 04 серпня 201| року за Jф 95з11969|, розпорядження виконавчого
(Киiвськоi MicbKoT державноI адмiнiстрачii)
оргаЕу Киiвськоi мiсъкоi
патрулювання у зимовий пфRiол 202t_2022 poKiB>, з метою надання допомоги
бездомним особам:

1. Органiзувати

патрулювання
(далi

в

в

перiод

з

нянському районi MicTa Кисва соцiальне
01 грудня 202I року до 01 квiтня 2022 року

- зимовий перiод).

2.

Утворити районни
координацii соцiального
зимовий перiод i затвердит

3.

Затвердити заходI
.Щеснянському районi MicTa

оперативний штаб допомоги бездомним особам та
,рулювання в ,Щеснянському районi MicTa Киева у
його склад, що додаеться.

щодо здiйснення соцiального патрулювання

в

иева у зимовий перiод, що додаються.

лутрiшньот полiтики, зв'язкiв з громадськiстю та
ii' .Щеснянськоi районноТ в MicTi Кисвi державноi
засобами масовоi iH
адмiнiстрацii забезпечити оприлюднення змiсту цього розпорядження на

4. Вiддiлу з

питань

2

ОфiцiЙному iнтернет-портагri !еснянськоi районноi
адмiнiстрацii.

5.

КОНТРОЛЬ

За

в MicTi Киевi

державноТ

Виконанням цього розпорядження покласти

на першого заступника голови ,ЩеснянськоТ районноi в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацiТ I. Д

Голова

,.Щмитро

PATHIKOB

ЗАТВЕРДЖЕНО

склАд

районного оперативного штабу
допомоги бездомним особам та координацii
соцiального патрулювання в
Щеснянському районi MicTa Киева
зимовий
перiод
у

Алскссенко
Iрина МиколаТвна

пер.шlй заступник голови
Щеснянськоi районноi
в MicTi Киевi державноi
адмiнiстрацii,

керiвник районного оперативного
штабу

ФIЛОНЕНКО
Анастасiя Володимирiвна

нач€Lпъник Управлiння соцiалъного
захисту
населення {еснянськоi
районноi в MicTi Киевi

державноi адмiнiстрацii,

заступник керiвника
районного оперативного

штабу

АльтмАн
Щмитро Володимирович

БАчЕк
тетяна Леонтiiъна

БоIаtо
Микола Петрович

вАсIльевА
Оксана Володимирiвна

гомон
Олександр Миколайович

КАРАСЕНКО
Юрiй Iванович

директор Щеснянського районного

в м.

Кисвi

ciM'i та

жiнок

Центру соцiальних служб для ciM'i,
дiтеЙ

директор Центру

у

справах

Щеснянського району MicTa Кисва

,u,оподl

началъник вiддiлу з питань
цивiльного захисry
Щеснянськоi районноi в MicTi Киевi
о"р*u""оi
адмiнiстрацii

начальник Служби
у справах дiтей та ciM'i
.Щесня.нськоi районноi' в MlcTi Киевi
лержЙот
адмiнiстрацii
старший iнспектор вiддiлу превенцii
!еснянського
УПРавлiння полiцii Головного управлiння
Нацiональноi полiцii MicTi Киевi
(ru r.ЬдБrоJ^^
у

заступник директора

з

економiчних питань та
планув ання комунапьного пiдприемства
<керуюча

компанiя

з

обслуговування житлового
фонду
r-^
Щеснянського району м. Кисва> (за згодою)

коцАн

2

Лариса Стефанiвна

начапьник вiддiлу охорони здоров'я
Щеснянськоi
районноi в MicTi Киевi державноТ адмiнiстрацii

огАнЕся]

нач€Lпьник

Армен Вiкторович

поздrяков

Управлiння у справах молодi та спорту
!еснянськоI районноI в MicTi Киевi державноI
адмiнiстрацii

Сергiй Iгорович

ромАнюк

Валентина Петрiвна

сЕмЕнюк
Людмила Володимирiвна

заступник директора Територi€шьного

центру
соцiального обслуговування !еснянського
району
MicTa Киева (за згодою)

чунАрьов
Анатолiй Васильович

rrrFстдковА
Катерина ЮрiiЪна

юрчЕнко
Iгор Олегович

директор комунЕtлЬного пiдприсмства

<Зенiт>

Щеснянського району м. Киева

нач€Lльник

Управлiння

благоустрою

пlдприсмництва Щеснянськоi
районноI
Кисвi державноi адмiнiстрацii

Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

в

та
MicTi

Анастасiя ФIЛоНЕНко

щодо здiйснен.н"

:fl*ffi

в .Щеснянсъкому
районi MicTa

Назва заходу

Визначит"-

,iй

роботи
виiЪних бригад соцiалъного
патрулювання та затвердити

го патрулювання
ir."u у зимовий перiод

TepMiH
виконання

Вiдповiдальнi виконавцi

01.12.2021

служб для ciM'i, дiтей

графiки роботи

молодi,

та

соцiально-

психологiчноi реабiлiтацii

дiтей та молодi

функцiон€Lльними

з

обмеженнями Щеснянсъкого

району MicTa Киева,

!еснянсъке
полiцii

управлiння

управлiнrrя
Головного
Нацiональноi

полiцii у MicTi Кисвi
медичноi
бездомним ос о бам
rх""х"rТ;:
охорони здоров'я,
що входять

сфери управлiння
1"
!еснянськоi

в MicTi Киевi

адмiнiстрацii,

а

районноi

лЬржавноТ

також

0|.12.2021 01.04.2022

в MicTi Киевi

адмiнiстрацii

державноI

овження таблицi

надання
послуг швидкоi
медичноi
допомоги за
викликом
соцi€шьних
працiвникiв виiЪних бригад
соцiалъного

Забезпечити контроль
станом благоустрою

за
та

н€Lлежну органiзацiю i
здiйснення збирання та

0|.l2.202l
0|.04.2022

у мiсцях

Управлiння благоустрою та

пiдприемництва

ЩеснянськоI

в MicTi

Киевi
адмiнiстрацiТ
балансоутримувачi

трансrтортування побутових

вiдходiв

-

роботи

виiЪних бригад соцiального

районноi

патрулювання

Створити в Д..""ЙЙоrу
районi MicTa Киева банки
одягу та
взуття для
бездомних осiб, забезпечити
ix наповнення, зЕLлучивши до
цього благодiйнi внески та

01.12.202l 0|.04.2022

Управлiння .оцi*""ББ
населенIUI
flеснянськоi районноi в MicTi

Кисвi
адмiнiстрацii,
Територiальний
соцiального обслуговування
Щеснянського району MicTa

гуманiтарну

допомоry
фiзичних та юридичних осiб

Киева,

Щеснянський районний

в

Киевi центр соцiальних
служб для ciM'i, дiтей та
м.

молодi,

!еснянська

районна
Товариства
Червоного Хреста УкраiЪи
в м. Киевi

органiзацiя

висвlтлення
MacoBoi
iнформацii про утворення на
б*1 Територi€lльного центру

через засоби

соцiального обслугову"ur""
!еснянського району MicTa

кисва,

Щесrrянського

районного в м. Кисвi центру

соцiальних служб для .ir'i,
дiтей та молодi, !еснян.r*оi

районноi

органiзацii
Товариства Червоного Хреста
в м. Киевi банкiв одяry
та

01.12.2021 01.04.2022

Вiддiл з питань

"rJфi-"-iз
полiтики, зв'язкiв

громадськiстю та засобами

MacoBoi

ЩеснянськоТ

в MicTi Киевi

адмiнiстрацii

iнформацii
районноТ
державноi

ження таблицi

взуття для бездомних осiб

Звернутися через .u.об, 0l.|2.202l - Вiддiл
з питань
масовоi iнформацii до киян, 01.04.2022
""yrpir"roi
полiтики, зв'язкiв
благодiйних органiзацiй та

фондiв щодо

надання
та гуманiтарноi
допомоги
пiдтримки
бездомних осiб
зимовий
перiод

благодiйноi

перших поверхах будiвель

комунальнот

власностi,
закладiв охорони здоров'я та
захисту
перiод

соцiального
в

погодних умов,

при

рiзкому
температури

iнформацiТ

.Щеснянськоi

для
у

роботу
тимчасових пунктiв обiгрiву,
в тому числi цiлодобового, на

з

громадськiстю
масовоi

в MicTi

Киевi
адмiнiстрацii

01.|2.202l
01.04.2022

-

районноi
державноi

Вiддiл з питань ц""irrооЩеснянськоI

MicTi

Киевi

державноi адмiнiстрацiТ,
управлiння соцiального
населення
районноТ
в MicTi Киевi державноТ
адмiнiстрацii,

в:ллiл охорони здоров'я
ЩеснянськоТ районноi
в MicTi Киевi державноi

адмiнiстрацii,

Територiальний

центр
соцiалъного обслуговування
,Щеснянського району MicTa
Киева,
Комунальне пiдприсмство

<<Керуюча

компанiя

з

обслуговування житлового

Звiтувати Д.пфЙrоr.у
соцiальнот полiтики

фонду Щеснянського району
м. Кисва>>

Щомiсячно Вiдповiдальнi r"по"uuцi ц"*
до 5 числа заходiв,
виконавчого органу КиiЪськоi
мiсяця,
Управлiння соцiального
MicbKoi ради (КиiЪськоi наступного захисту
населеннrI
MicbKoi
за звiтним, з .Щеснянськоi
адмiнiстрацii)
#:;1"J# 01.12.202I - в MicTi Киевi районноТ
"о"
державноТ
цих заходiв
01,04.2022
адмiнiстрацii - узаг€шIьню€
Начальник Управлiння
соцiального захисту населення

Анастасiя ФIЛоНЕНко

|

