
БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА
КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

29 жовтня 2018 р.                                м. Біла Церква                                    № 179 Р

Про організаційні заходи щодо захисту громадян
похилого віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб та
інших вразливих верств населення у місті Біла
Церква в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років

У зв’язку з початком опалювального періоду 2018-2019 років, зниженням температури
та у період надзвичайних ситуацій (сильні морози), з метою оперативного вжиття заходів щодо
попередження переохолодження та загибелі громадян похилого віку, осіб з інвалідністю,
бездомних осіб, бездоглядних та безпритульних дітей та інших вразливих верств населення в
м. Біла Церква, відповідно до п.20 ч.4 ст.42 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні»:

1. Створити координаційну раду по роботі в осінньо-зимовий період 2018 – 2019 років
у складі:

Новогребельська
Інна Володимирівна

-голова координаційної ради, заступник міського голови;

Матусевич
Вікторія Валентинівна

-секретар координаційної ради, директор Білоцерківського
територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг);

Члени координаційної ради:

Баранова
Вікторія Анатоліївна

-заступник начальника управління освіти і науки
Білоцерківської міської ради;

Вахній
Володимир Васильович

-директор КП БМР «Тролейбусне управління»;

Велігорська
Тетяна Олександрівна

-начальник управління соціального захисту населення
Білоцерківської міської ради;

Возненко
Сергій Григорович

-директор КП БМР «Муніципальна варта»;

Гадіяк
Людмила Василівна

-заступник начальника управління охорони здоров’я
Білоцерківської міської ради;
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Грибовський
Володимир Віталійович

-директор КП БМР «Білоцерківський міський парк культури та
відпочинку імені Т.Г.Шевченка»;

Довгаль
Раїса Василівна

-завідувач відділення обліку бездомних осіб Білоцерківського
територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг);

Кожедуб
Галина Іванівна

-голова Білоцерківської міської організації товариства
Червоного Хреста України (за згодою);

Савченко
Олег Іванович

-директор департаменту житлово-комунального господарства
Білоцерківської міської ради;

Севериненко
Людмила Іванівна

-директор  Білоцерківського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді;

Франчук
Петро Анатолійович

-начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення Білоцерківської міської ради;

Яковець
Віта Віталіївна

-головний спеціаліст відділу соціального забезпечення
управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської ради.

2. Створити оперативний штаб для вжиття заходів, спрямованих на раннє виявлення
одиноко проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, сімей, які опинилися у
складних життєвих обставинах, бездомних осіб, безпритульних та бездоглядних дітей з метою
запобігання їх загибелі від переохолодження в осінньо-зимовий період у складі:

Матусевич
Вікторія Валентинівна

-голова оперативного штабу, директор Білоцерківського
територіального центру соціального обслуговування (надання
соціальних послуг);

Довгаль
Раїса Василівна

-секретар оперативного штабу, завідувач відділення обліку
бездомних осіб Білоцерківського територіального центру
соціального обслуговування (надання соціальних послуг);

Члени оперативного штабу:

Возненко
Сергій Григорович

-директор КП БМР «Муніципальна варта»;

Гадіяк
Людмила Василівна

-заступник начальника управління охорони здоров’я
Білоцерківської міської ради;

Кожедуб
Галина Іванівна

-голова Білоцерківської міської організації товариства
Червоного Хреста України (за згодою);

Севериненко
Людмила Іванівна

-директор  Білоцерківського міського центру соціальних
служб для сім'ї, дітей та молоді;

Юрченко
Віктор Леонідович

-начальник Білоцерківського РВ ГУ ДСНС України у
Київській області (за згодою);
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Яковець
Віта Віталіївна

-головний спеціаліст відділу соціального забезпечення
управління соціального захисту населення Білоцерківської
міської ради.

3. Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою.

Міський голова Г. Дикий


