
 

 

 

 

БІЛОЦЕРКІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
від 18 жовтня 2021 року                            м. Біла Церква                                          № 262 Р  

 

Про створення оперативного штабу для вжиття заходів щодо 

забезпечення соціального захисту бездомних осіб, осіб, звільнених з 

місць позбавлення волі, та інших незахищених категорій населення 

 

Відповідно до Закону України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і 

безпритульних дітей», пункту 20 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», для забезпечення соціального захисту бездомних осіб, осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, та інших незахищених категорій населення, 

зобов’язую: 

 

1. Створити оперативний штаб для вжиття заходів щодо забезпечення соціального 

захисту бездомних осіб, осіб, звільнених з місць позбавлення волі, та інших незахищених 

категорій населення у складі: 

 

Новогребельська Інна Володимирівна -голова оперативного штабу, перший 

заступник міського голови; 

Довга Юлія Іванівна -секретар оперативного штабу, начальник 

відділу соціального забезпечення управління 

соціального захисту населення 

Білоцерківської міської ради. 

Члени оперативного штабу: 

Баранова Вікторія Анатоліївна -заступник начальника управління освіти і 

науки Білоцерківської міської ради; 

Велігорська Тетяна Олександрівна -начальник управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради; 

Возненко Сергій Григорович -директор комунального підприємства 

Білоцерківської міської ради «Муніципальна 

варта»; 

Дога Ірина Пантеліївна -директор комунальної установи 

Білоцерківської міської ради 

«Територіальний центр надання соціальних 

послуг ім. Петера Новотні»; 

Кух Юрій Михайлович -начальник управління охорони здоров’я 

Білоцерківської міської ради; 

Макійчук Руслан Володимирович -начальник управління житлового 

господарства департаменту житлово-

комунального господарства Білоцерківської 

міської ради; 

Севериненко Людмила Іванівна -директор Білоцерківського міського центру 

соціальних служб. 
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2. Затвердити завдання та заходи щодо соціального захисту бездомних осіб, осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, та інших незахищених категорій населення: 

 

№ 

з/п 

Напрямок завдань 

та заходів 

Завдання та заходи Виконавці 

1. Організаційний 1.1.Ведення обліку бездомних осіб управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради  

1.2.Проведення рейдів соціального 

патрулювання для виявлення осіб та 

дітей, які опинилися в складних 

життєвих обставинах 

комунальне підприємство 

Білоцерківської міської 

ради «Муніципальна 

варта»; комунальна 

установа Білоцерківської 

міської ради 

«Територіальний центр 

надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

1.3.Здійснення моніторингу відключень 

житлових будинків де проживають 

особи, які опинилися в складних 

життєвих обставинах, від системи 

газопостачання, що використовується 

для індивідуального опалення  

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради 

1.4.Здійснення постійного контролю за 

відвідуванням дітьми дитячих 

дошкільних закладів,  шкіл тощо 

управління освіти і науки 

Білоцерківської міської 

ради; 

Білоцерківський міський 

центр соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді 

1.5.Забезпечення у разі розгортання 

тимчасового намету для обігріву 

бездомних осіб піччю булерьян, 

дровами, лавками, столом 

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради 

1.6.Організація тимчасових пунктів 

обігріву у період складних погодних 

умов чи під час надзвичайних ситуацій  

виконавчі органи 

Білоцерківської міської 

ради, комунальні 

підприємства, установи, 

заклади 

1.7.Організація роботи телефонної 

«гарячої лінії» для повідомлення про 

бездомних осіб, які опинилися у 

екстремальній ситуації та потребують 

допомоги за номерами 5-34-93, 39-12-

14 

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради 

1.8. Інформування жителів громади про 

послуги, які можуть отримати бездомні 

особи; розробка, публікація та 

розповсюдження відповідної пам’ятки 

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради 

2. Соціального 

забезпечення 

2.1.Сприяння бездомним особам в 

оформленні документів на 

управління соціального 

захисту населення 
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№ 

з/п 

Напрямок завдань 

та заходів 

Завдання та заходи Виконавці 

влаштування до інтернатних закладів 

тощо 

Білоцерківської міської 

ради 

2.2.Сприяння в оформленні документів 

щодо призначення та виплати 

соціальних допомог, пенсій тощо 

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради 

2.3. Сприяння в поновленні документів, 

що посвідчують особу 

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

3. Соціальних послуг 3.1.Надання повного спектру 

соціальних послуг для бездомних осіб 

та осіб, звільнених з місць позбавлення 

волі, у відповідності до державних 

стандартів 

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

3.2.Організація надання бездомним 

особам гарячого харчування, адресної 

натуральної допомоги 

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

3.3.Організація наповнення банку одягу 

та взуття зимовим асортиментом 

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

3.4.Організація забезпечення 

бездомних осіб одягом та взуттям, 

наявним у банку одягу  

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

3.5.Надання безоплатної правової 

допомоги бездомним особам та особам, 

звільненим з місць позбавлення волі 

комунальна установа 

Білоцерківської міської 

ради «Територіальний 

центр надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

4. Медичний 4.1.Забезпечення надання медичної 

допомоги для бездомних осіб та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, 

які втратили суспільно-корисні зв’язки 

на період погіршення стану здоров’я 

управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради 

4.2.Створення резерву 

антибактеріальних препаратів 

симптоматичних засобів, інфузійних 

управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради 
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№ 

з/п 

Напрямок завдань 

та заходів 

Завдання та заходи Виконавці 

розчинів та інших медикаментів, 

перев’язувальних матеріалів 

4.3.Організація проведення 

профілактично-оздоровчих заходів 

(тематичні бесіди, лекції, буклети) з 

питань пропаганди здорового способу 

життя, попередження захворювання на 

туберкульоз та інші соціально-

небезпечні хвороби 

управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради; комунальна 

установа Білоцерківської 

міської ради 

«Територіальний центр 

надання соціальних 

послуг ім. Петера 

Новотні» 

4.4.Забезпечення флюорографічного 

обстеження за направленням 

управління соціального захисту 

населення Білоцерківської міської ради 

управління соціального 

захисту населення 

Білоцерківської міської 

ради; управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради 

4.5.Сприяння в оформленні медичної 

документації для встановлення 

інвалідності  бездомним особам (за 

наявності показань) 

управління охорони 

здоров’я Білоцерківської 

міської ради 

3.Контроль за виконанням розпорядження залишаю за собою. 

 

 

Міський голова              Геннадій ДИКИЙ 


