
      

ДНІПРОВСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ ДЕРЖАВНА 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

24  жовтня 2013 року        №  601 
 

 

Про організацію в Дніпровському районі 

міста Києва соціального патрулювання 

в зимовий період  2013 – 2014 років 

 

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

частини другої статті 17 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних осіб і безпритульних дітей», на виконання наказу Міністерства 

соціальної політики України від 19 липня 2011 року № 283 «Про 

затвердження Порядку здійснення соціального патрулювання», 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 серпня 2011 року за № 

953/19691, на виконання розпорядження виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 16.10.2013         

№ 1867 «Про організацію в місті Києві соціального патрулювання в зимовий 

період 2013 – 2014 років», у межах здійснення повноважень органу місцевого 

самоврядування та з метою забезпечення бездомних осіб  необхідною 

допомогою: 
 

1. Утворити районний штаб координації цілодобового соціального 

патрулювання в зимовий період 2013 – 2014 років 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  Павленка А.М. 

 

 

 

Голова С.Кравченко 



Затверджено 

Розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Від «  24  »  жовтня   2013 року  № 601 

 

 
С К Л А Д 

 

 районного штабу координації цілодобового соціального  

патрулювання в зимовий період 2013 – 2014 років 
 

 
 

 

Павленко 

Анатолій Микитович 
 
 

 

 

Керівник штабу, заступник голови Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Гуцол 

Олександр Євгенович 

 

Заступник керівника штабу, начальник управлін-

ня праці та соціального захисту населення Дніп-

ровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 
 

 

Соя  

Олександра Вікторовна 

 

Заступник керівника штабу, директор Територі-

ального центру соціального обслуговування 

Дніпровського району міста Києва 
 

 

Гуменюк 

Ольга Павлівна 

 

Заступник начальника управління охорони 

здоров’я  Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

 

Цимбалюк 

Наталія Іванівна 

 

В.о. начальника Дніпровського відділу Деснянсь-

кого міжрайонного управління Державної СЕС у 

місті Києві (за згодою) 
 

 

Лакиза 

Віталій Володимирович 
 

 

Заступник начальника Дніпровського РУ ГУ 

МВС України в місті Києві (за згодою) 

 

Загородня 

Аліна Вікторівна 
 

 

Начальник відділу у справах сім’ї, молоді та 

спорту Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

 

Косар 

Надія Романівна 

 

 

Начальник управління житлово-комунального 

господарства Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

 

Поліщук 

Олексій Володимирович 
 

 

 

Начальник служби у справах дітей Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації 



 

Герасимов 

Євген Вікторович 
 

 

Заступник начальника управління з питань над-

звичайних ситуацій Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
 

 

Райда 

Марія Миколаївна 
 

 

Голова Дніпровської районної організації това-

риства «Червоний хрест» (за згодою) 

 

Поповкіна 

Галина Іванівна 
 

 

Директор благодійного фонду «Відкрите серце» 

(за згодою) 

 

Коломієць 

Ярослав Станіславович 

 

Директор Центру обліку бездомних громадян 

Департаменту соціальної політики виконавчого 

органу Київської міської ради (Київської міської 

державної адміністрації) (за згодою) 
 

 

Гончаренко 

Леонід Петрович 

 

В.о.директора ТОВ «Київміськвторресурси» (за 

згодою) 
 

 

Нешта 

Валентин Миколайович 
 

 

Голова правління ЗАТ «Дніпровський ринок» (за 

згодою) 

 

Богдан 

Галина Сергіївна 

 

Голова Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації 

(за згодою) 
 

 

 

 

 

 

Керівник апарату        А.Руденко 



Затверджено 

Розпорядження Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

Від «  24  »   жовтня   2013року  № 601 

 
 

 ПЛАН  ЗАХОДІВ 
 

на  виконання  розпорядження  виконавчого органу  Київської  міської  ради 

(Київської  міської   державної  адміністрації)  від  16.10.2013  № 1867 «Про 

організацію в місті Києві соціального патрулювання в зимовий період      

2013 – 2014 років» 
 

№ 

з/п 

Назва заходу Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 Всебічне сприяння міським 

виїзним бригадам для здійснення 

соціального патрулювання в 

зимовий період 2013 – 2014 років 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення  
 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 
 

Управління житлово- 

комунального 

господарства 

2 Забезпечити в закладах охорони 

здоров’я надання медичної 

допомоги бездомним особам в  

повному обсязі (безкоштовно) 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я  

3 Забезпечити надання послуг 

швидкої медичної допомоги 

бездомним особам за викликом 

соціальних працівників виїзних 

бригад соціального патрулювання 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 

4 Виділити при комунальному 

некомерційному підприємстві 

«Центр первинної медико-сані-

тарної допомоги № 1» по вул. 

П.Запорожця, 26 один кабінет для 

перебування бездомних осіб під 

час зимових холодів, організува- 

ти в ньому чергування медичних 

працівників і забезпечити їх всім 

необхідним для надання медичної 

допомоги постраждалим від пере-

охолодження  
 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 



5 При необхідності придбати посуд 

великого об’єму для зберігання 

кип’ятку і приготування чаю в 

закладах охорони здоров’я та 

передбачити кабінети для 

прийому гарячого харчування 

бездомними особами 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 

6 Організувати в Київській міській 

клінічній лікарні № 11 (вул.Рого-

зівська, 6) пункт обігріву для 

бездомних осіб з наданням: 

медичної допомоги, ночівлі, гаря-

чого харчування, інформаційних 

послуг 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 

7 Забезпечити необхідними обсте-

женнями бездомних осіб, зокрема 

з метою виявлення захворювання 

на туберкульоз 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 

8 При наявності медичних показань 

направляти бездомних осіб за 

профілем на стаціонарне лікуван-

ня. Забезпечити контроль за гос-

піталізацією на стаціонарне 

лікування бездомних осіб 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління охорони 

здоров’я 

9 Створити на базі Дніпровської 

районної організації Товариства 

Червоного Хреста м. Києва банк 

одягу та взуття для бездомних 

осіб, провести їх наповнення, 

залучивши до цього спонсорські, 

благодійні та меценатські кошти, 

гуманітарну допомогу від підпри-

ємств, установ, громадських 

організацій 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Дніпровська районна 

організація 

Товариства Червоного 

Хреста м. Києва 

10 Розмістити на дошках оголошень 

біля житлово-експлуатаційних 

організацій, установ соціальної 

сфери інформацію про адреси: 
 

- пунктів прийому гуманітарної 

допомоги (одяг, взуття); 
 

- пунктів обігріву, гарячого 

харчування та ночівлі для 

бездомних осіб 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 
 

Управління житлово-

комунального 

господарства 
 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 



11 На період погіршення погодних 

умов для надання допомоги без-

домним особам розгорнути мере-

жу пунктів обігріву та роздачі 

гарячого харчування з залучен-

ням закладів охорони здоров’я, 

житлово-комунальних служб, 

підприємств, комерційних, гро-

мадських та благодійних органі-

зацій, волонтерів 

 Управління праці та 

соціального захисту 

населення 
 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 
 

Управління охорони 

здоров’я 
 

Управління житлово-

комунального 

господарства 

12 Забезпечити висвітлення на офі-

ційному Веб-сайті Дніпровської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації інформації щодо 

можливості отримання бездомни-

ми особами зазначених послуг 

01.12.2013- 

01.04.2014 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

13 Забезпечити збір, узагальнення та 

надання інформації щодо вико-

нання даного плану до Департа-

менту соціальної політики вико-

навчого органу Київської міської 

ради (Київської міської державної 

адміністрації) 

Щомісячно 

До 5 числа 

місяця, 

наступного 

за звітним, 

з 01.12. 

2013 до 

01.04.2014 

Управління праці та 

соціального захисту 

населення 

 

Територіальний центр 

соціального 

обслуговування 

 
 

 

 

 

 

 

 

Керівник апарату  А.Руденко 
 


