
чугу!вськА РАйонп{А дшР)кАвнА Ад\дп{|стРАщя

хАРк|всько| оБлАст|

Р озп оРяджв ння
1|уц!'в хр !'7?

||ро заходц з п|!та|!ь
соц!адьцого захисту бездомнпх
громадяп та ос1б, зв1льхпених з
м!сць позбавлення вол!, в
зимовпй пер!од 2014-2015 рок1в

адм|н|сщац1!"'' розпоряд)кенн'{ годови
81дпов1дно до статей 6, 39 3акону' }кра!ни '

[арк1всько! обласно! дер>кавно|

"[!ро м!сцев| дер:кавн1

адм1н!страц|1 в1д 11.09.2014 .}.[э 482 "[{ро з:|ходи з питань соц|ального з:1хисту
бездомних щомадян та ос|б, зв1льнених з м|сць позбавлення вол|, в зимовий
пер1од" та наказу {епартаменту соц!ального захисц населенн-,1 {арк|воько|
обласно| дерхсавно| адм1н|сщац!| в|д 20 '05.20|4 |т[с 38 "|1ро п|дготовку об'ект!в
соц1ытьно? сфери до стапого функц1онування в ос!нньо-зимовий пер|од 2014-
2015 рок|в'':

1. €творити оперативний п.ттаб з питань соц|ального захисц бездомних
громадян та ос|б, зв|льнених з м|сць позбавленгш вол|, в зимовий пер|од 2014-
2015 рок|в та затверлити його персональний склад (додаеться)'

2.3атвердити план заход1в з питань соц]ального захлсту бездомних
щомадян та ос1б, зв|льненгх з м|сць позбавлення вол|, в зимовий пер|од
20 \ 4-20 \ 5 рок!в (додаеться).

3.3атвердити перел|к тгункт|в об1щ|ву населення в зимовий
пер!од 2014_2015 рок|в при пог1ршленн1 погодних умов (Аоласться).

4. |1ризнанити в|дпов1дальним за створення пункту об|р|ву в ос|нньо-
зимовий пер1од 2014-2о15 рок|в Фдроулп 8.\4. директора територ|ального
ценру соц|ального обслуговування (надання соц1альних посщт) районно!
дерхавно| адм!н!сщац!!.

5. Рекомендувати головному л1карто }(омунального зак;|аду охорони
здоров'я "9угу!вська ценщальна районна л|карня 1м. й.1. !{ононенка'',
[ругшц| 8.1Ф.' голов| {угу!всько| районно| орган1зац|1 ![овариства червоного
!,реста 9кра!ни €крипник €.|{. створити пункти об1гр1ву в ос1нньо-зимовий
пер|од 2014-2015 рок1в.

6. Рекомендувати с1льським та селищним головам в}(ити заход!в щодо
забезпечення пункт|в об!р!ву. як| створ:ототься на територ|} населених пункг|в
у межах алм !н !сщативно-: еритор|ально| одиниц!. необх!дним уайном та
прод).ктами харчування.

7. 1{ер|вникам структурних п|дрозд1л[в районно! д9рхсавно| адм|н|сщац||,
п|дприемств, орган|зац1й та установ району:
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7_ |- за6езпечи1и виконання '}азначених 3аход1в.

соц|ального захисц населення районно! Аержавно! адм|н1страц[| щом|сяття до
25 числа протягом зимового пер|оду потинаточи з )ковтня 201'4 року
до 1 5 кв1тня 2015 року.

8. }правл|ннго прац1 та соц1ального захист населення

дерхсавно! алм!н|сраш1| ()1исянський Ф.€.):
8'1. 3д1йснтовати зб1р та узагальнення !нформац|1 щодо виконання цлану

заход!в з питань соц|ального захисц бездомних щомадян та ос1б, зв|льнених з

м!сць позбавлення вол1, в зимовий пер1од 2014-2015 рок1в.
8.2. |{ро х|д виконання розпорядження 1нформувати голову районно'|

державно! адм|н1сщац|! через сектор контро',1]о апарац районно! дерэкавно!
адм!н|страц1] до 15 кв|тня 2015 року.

9. !{онтроль за виконанням розпорядженн'1 покласти на заступника
голови районно| державно| адм|н[срац|т коростельова в.в.

[1ер;ший засц|'пник голови
районно! дер:кавно! адм!н!страц!!

7.2. 1нформац|то про х1д 1! виконання надавати до управ,]]!н!{'1 прац1 та

раионно1

вАР)кш|нов

':;



зАтввРджвно

Розпоряд>кенття голови
район но| лер)кавно| адм|н !страш|?

/!' 2сс/:н :уэ22/:руау !'{р !}?

[1ерсональний ск,тад

1. коРоствльов
Бянеслав Болодил,лировин

2' 
'л4сянськийФлександр €ерг!йовии

3. Бон[+рд1д19
{митро Ё!кторовин

4. Б}?вйко
тетяна микола!ъна

5. володько
1рина Басил|вна

6. гвРв3
Ёатал1я йико2ла!вна

7. глут|1Бнко
Анатол|й .{аниловин

8. мвдинцвв
8олодимир 81кторовии

9. одРоу1п
8!ктор!я \4икола|вна

10. олвн1чвнко
[енис 8алер1йовин

соц1:1]1ьного

дер;кавно|

оперативного пштабу з питань соц!ального захисту бездомних
громадян та ос!б, зв1льнених з м1сць позбавлення вол|,

в зимовпй пер!од 2014-20!5 рок!в

заступник голови районно|
адм|н|сщац!!, голова п1табу

начапьник управл1ння прац| та
захисту населення районнот
адм[н!страц|!, засцпник голови тштабу

засцпник нача]1ьника управл1ння прац| та
соц|ального захисц населенн'1 районнот
дер:кавно| адм|н|страц|1

нач!ш!ьник ф|нансового управл!ння районно|
дер;кавно| адм1н!страц1|

нач€шьник в|дд!лу )китлово_кощ/нального
господарства та буд|вництва районно!
державно| адм|н!срац||

нач:!)|1ьник в|дд!лу охорони здоров'я районно|
дерт<авно| адм1н|страц1!

застпник голови 9уц|всько! районнот
орган!зац[! ветеран1в 9кра!ни (за згодоло)

зав!луван сек,;ору шив|льЁо: о захисту районно{
дер;кавно| адм!н1сщац1|

директор ';еритор1ально:о шенру сош|ального
обслугов1ъання (надання ооц1атьних поолуг)
районнот держазно! адм|н|срац|| (за згодо!о)

3асцпник нач€шьника районного в!лд|лу
[!\48€ 1/кра!ни в {арк!вський област1 _

дер)кавно1



11. скРипник

2

нач:]'пьник м|л|ц1т громадськот безпеки (з
обс]уговування 9уц|вського та [{ечен|зького

район|в) (за згодоло)

голова 9уц|всько| районно| орган!заш!!

щ

€в1тлана [{етр[вна 1овариства 9ервоного {реста укра1ни
(за згодо:о)

|{ер1вник апарату районно!
дер:кавно1 адм|н!страц!1

лисяноький 2 24 54

|.[о. ковтун



зАтввРдквно

Розпорядження голови
районно| лержавно| алм!н|стра ш:1

/! |'гй};:л й;*721:ц !'{у 4}?

!1лап заход|в
з питань соц1ального захисту бездомцих громадяц та ос1б, зв!льнених з м|сць позбавлення вол|,

в зимовий пер|од 2014-2015 рок!в

м^
з/л ']::]'"''1. |3абезпенити робоц оперативного 

-тштабупитань соц|ального захисту бездомт
громадян та ос|б. зв!льнених з м|

позбавлення вол|, в зимовий пер|од 2014-2(

рок!в. за участ1о предс!авник|в управл|:
прап! та сош|ального }ахисц населення. в|дд
охорони здоров'я. секгор} цив!льного захи

районно| державно| адм|н1страп|?, орга

[ерм1п
виконан[!я

Б{дпов!дальн! виконавц|

абу з
омних
м|сць

4-2015
вл!ння
г!дд|лу
ахисту
!рган1в

йонно1
{реста
гтських

|{ротягом
зимового
пер|оду

2014-2015 рок|в

3аступник голови районно| державно|
алм|н|страш|} (овальну к 8.|-.. управл!ння
прац| та соц1ального захисту населення та
в!лд1л охорони ]доров'я районно| лержавно|
адм1н1страц|1' 9уц1вська раионна
орган!зац1я 1овариства {ервоного {реста
!кра!ни, Районний в|дд1л [9\48( !кра!ни
в [арк|вськ|й област1 (з обслуговування
{угу!вського та
територ!альний

[!ечен!зького район!в),
центр соц1апьного

обслуговування (налання соц!альних
послуг) районно1 державно| адм !н !с рац!{

1 р|к
рн на
ггибел|
пер1од

|1ротягом
зимового
пер!оду

2014-2015 рок[в

Ф1нансове управл|ння рйонно] державно|
адм|н!сщал1!!

внущ!тпн1х справ' 9угу!всько1
орган|зац|{ 1овариства 9ервоного

раи
х

!ща!ни, благод!йних товариств та щомадс
ган|зац1и тощо

|]р, утонненн1 бтод>кец на 2014
передбаяити кот1]ти у сум1 5,0 тио.грн

ф1нансування заход1в |з запоб[гання загиб
бездомних громадян в зимовий пер
виходячи з мо)к]1ивостей б:оджету
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||р;т формуванн1 районно
р1к передоачити ко]]

ф1нансування заход1
0ездомних гродщян
[1ередбанити котшти

ф!нансування заход
бездомних щомадян
Бжити заход1в що,
когшт1в на ф|нансування
3абезпенити разом з орг
соц!альне патрул1ован
пункт|в з мето1о
!ромадян, як! потребую
в зимовий пер|од (у том

Рекомендувати п|д
температури пов1тря
в зимовий пер[од
пункт1в об[щ|ву т
населених пункта
ФА|1!в, амбу.гцтор|
охорони здоров'я
районна л!карня
9уц!всько| район
9ервоного {рес :а 9кра}нц
|1|д вас суттсвих зниэке
та надзвинайних ситуа
забезпечи'ти розгортан!

4.

5.

6_

айонного бтод:кету на 2015
э:пти у сум| 5,0 тис.щн на
д1в |з запоб|гання загибел]
н в зимовий пщ!од 

-_

и в м|сцевих бтодхетах на
д]в !з запоб1гання загибел|
н в зимовий пер|од'
]до запучення благод!йних
ання означених заход|в

[1ротягом
зимового
пер|оду

2014-20!1 рок1в
|[ротягом
зимового
пер1оду

20|4-20'!5 рок1в

Ф]нансове управл|ння районно| дер:кавно!
адм1н|страц|!

Ф!нансове 1правл!ння районно| лерэкавно!
адм|н1сщац1|, с!льоьк!, селищн| голови

з органами внутр|1]]я1х справ
овання вулиць населених
1о виявлення бездомних
эбуготь терм!ново! допомоги
, тому нисл! у н|яний нас)

|1ротягом
зимового
пер1оду

2014-2015 рок!в

}правл1ння прап| та сот]!ального захисту
населення районно1 лержавно| алм!н|сщаш!|.
Районний в1дд!л гумвс }кра!ни в
{арк!вськ!й облаот[ (з обслуговування
9уфвського та |1ечен1зького район1в),
с|льськ|, селищн1 голови

д час оуттевих знижень

'я та надзвичайних сицац|ях
1 забезпечити роз]юртання
та роздан1 гаряно! |ж1 в
ах району (прим|шення
э|й, комунального закладу
г "{угу|вська центральна

|м. м.!. (ононенка'',
но| орган1заш!| 1овариства
{'коа1ни

протягом
зимового
пер!оду

2014-2015 рок1в

(оплунальний зак;1ад охорони здоров'я
"91ц|вська ценРальна районна л!карня |м'
м.т. (ононенка". 9уц|вська районна
орган|зац|я товариства т{ервоного )(реста
укратни

ни)кень температ1ри ;тов1ря
)итуац|ях в зимовии пер1од

ртан}{'1 11ункту об1гр|ву та
1 в територ|альному центр[

[|ротягом
зимового
пер|оду

2014-2015 рок1в

1еритор|альний центр соц!ального
обсл1говування (надання соц|альних
;тослуг) районно| дертсавно! адм|н1страц||

! герд:---: !щц " :ерцтщ!дщ1оду цент[-



обслуговування (надання
дер>кавно!соц|альних послуг) районно|

1лмф!9;ра'ц;1|
8. Рекомен'т1увати приватцим п|дприсмцям [1ротягом розвитку 1

адм|н|сщаш!!,орган|зувати роздат гарячих наг1о1в бездомним
громадянам у випадках сутт€вого зниження
температури пов!тря на територ|! населених

!;травл|ння економ|чного
торг1вл1 районно| державно|
с!льськ|, селищн| голови

0рган|зувати
роз'яснговально|

|нформаи|йно-
серед населення'

зимового
пер[одг

20'14-2075 рок1в

|[ротягом
зимового
пер1оду

2014-2015 рок1в

|1ротягом
зимово!ю
пер1оду

2014-2015 рок|в

пункт|в оаиону
9. проведення

роботи
надання консульта1ивно1 допомоги з питань
соц!ального захис!) населе!!нл. в гом5 нисл| з
питань працевла|птування, надан!]я
матер1ш]ьно1 допомоги та 1н1ше.

Розм1стити в м!сцях скупчення бездомних
громадян |нформац1то про м1сшя розгортання
г{ункт1в роздач1 одяц' взуття тощо.
} раз| необх|дност! направляти бездомних
громадян до установ та заклал1в охорони
здоров'я, ос|б, як| потреб1тоть пост!йного
с]оРоннього до|ляду. до територ|ального
центру сош|ального обслуговування (надання
соц|альних послуг) районно! дерэкавно|

'10. Фрган|зувати робоц пункт|в роздан1 теплого

!правл[ння прац| та соц1ального захисту
населення районно| лержавн6[ адм!н!сраш!{.
9угу|вська районна орган|зац|я 1овариства
т{ервоного {,реста
селищн| голови

9ща!ни. с!льськ!'

}правл!ння прац1 та соц1ального захисц
населення районнот дерхавно1 адм|н|страц|!,
{угу!вська районна орган1зац|я 1овариства
9ервоттого !реста !кра!ни

одяц, взуття, б|лизни зимового асортимен'гу



!|.

12.

14.

[ер!вника апарату районно!
дер:кавно| алм!н!страш1!

"11исянський 2 ]:! 54

! _1.

[]жити захс;д!в !цо,1(!) об.'!а.цяання 
'к)/1а1'|;ових]!;^ко-у;\!1ь,!.]я !и\|часово!() ::ереб1вання

бездомних Ромадян у зак.]}а'(ах охорони
|_1оРов я

3абезпечити дове.|1ення сигнату "11|гормове

поттередження'' в|дт;ов!дно /1о схеми
за:всрлжено| |ол0вою Районно| ._тержа внс;1

адм!н|страц!| в|;1 05 вересня 2012 року

3д|йснтова:'и опов1гд{е;:ня бездомних тома]{ян
:а ос!б, ;в!_:ьнених ; ч!сшь :го;бавлення вол| на
'гери'тор!ях с|льських та селищних рад !цодо
с)'1 (( во!о !нижсння гемпера;1ри пов|тря
9ерез засоби цасово| !нформац!] :;абезпечи':и
!нформуванг:я насе.'!ення про с1': :св1 }ниження
гсмлера'1ури га пРавила повед|нки | наданп:я

першо| лопоуоги постражд1шим в!д
переох949дщецд!

в!.'цт;л '*ф','й 
з!ор'"ъ р"1а,!'!,'т д!р*]|.Бт

а: м!:;!с прзш!!

3асгупники ''''''" рй|"*б ;;рй;";' ]

адм!т;!с'граш!}, кер!вник апарату районно!
]!еРжавно! адм1н|страц11' зав1дувач сектору
цив!.:ь::<тг'о 1ахисъ. ]|ача_!ь:;ики в!:д|.,;!в
!нфрас'груктури, )ки'т]1ово_ком)'н!ш1ьного
госпо,]]арства та бу;т!внитлгва, охорони
'{.|('Р!)в я. осв|,|и райо:г:;о| державно''

а1т:!н!с:раш!|. на|!а!ьник уп равл |н ня

агро!!ром ислового розвитку райо*тно|
дер;кав;;о| адм!н!с'т'рац!! начальник
ор:эн!са;:!йного в!лл!л1 а;:ара г1 районно1
державно] а_{ч]н]сща!| ! !

[ 1рт;т я;'<>пт

зимово!'о
пер1олу

2()14_2015 рок!в
| |ро'гя;'<>м

зимов0го
ттер!о'г1у

2014_2015 рок|в

! 1ротягстм
зимового
пер|олу

2014-201 5 рок1в
||ротягом
зимового
пер|оду

2014-2015 рок|в

0]:тьськ!, се.ттищн] голови ;

(екгор цив!льного 3ахис'1'у насе;!ег!ня

район;;о1 лержавно| алм !н !с:ра ш!!

!.к). ковтун



3АтввРдд(вно

Розпорядження голови

райончо{ лер':кавно| алм|н!сраш:'[
4 2а.6/у/.{//'//а//ц хр {/ ?'----------------

ппРшшл|к
пункт!в об!гр|ву цаселення в зпмовий пер!од 2014-2015 рок!в

при пог!ргшенн! погоднпх умов

ш!
з|п

Ёайменування м|сць розта|пуванв'1
пункт1в оо!гр1ву

Адреси
\4ожли-

в[сть,
ос!6

|.
Базал!!вськ|й фельд1шерсько-
акутцерський пункт

с. Базагт|!вка,
вул' ]1ен|на, 30

4

2.
8еликобабчанський фельлтшерсько-
акуптерський пункт

с. 8елика Бабка'
вул. |1еремоги, 17

4

з. 3ал1знивний фельд11терсько-
аку!1]еоський пункт

с. 3ал|зничний,
пров. |1еремоги, 1

4

4.
3арожненський фельд|персько-
акуштерський пункт

с. 3арожне,
вул. йолод|жна, 45 а

4

5.
йосьпан[вський фельд!]]ерсько-
акутперський пункт

с. йосьпанове'
вул. йолод|тсна, 31 д

4

6.
Ёовогнилицький фельд1лерсько-
аку1перський пункт

с. Ёова [нилитц,
вул. -!]ен!на, 109

4

7-
€тарогнили:1ький фельдтшерсько-
акутшерський пункт

с. €тара [нилиця,
вул. "[ен|на, 1

4

| 8.
€таропокровський фельлтшерсько-
аку1церськии пункт

с. (тара !1окровка,
вул. )|{овтнева, 10б

4

9.
}Фрненйвський фельд1шерсько-
акутперський пункт

с. 1Фрненкове,
вул. ,]1ен[на, 14

4

10.
3еленоколодезянський
фельд:лерсько-акуштерський пункт

с. 3елений 1{олодязь,
вул. Радгоспна' 61

4

йикола'твський фельд1лерсько-
акугперський пункт

с. йикола!вка,
вул. .!!1сна, 2 б

4

йихайл1вський фельдц1ерсько-
акуптеоський пункт

с. \4ихайл,1 вка,
вул. йиоа- 4012.

1

4
1з.

|1етровський фельд1персько-
актптеоський пункт

с. 11етр1вське! 
]

вул. |!|вн!чна.7 ]

14.
1{оветот1ька амбулатор!я загальног
практики _ с|мейно| медицини

смт 1{отеток,
вул. ]11тв|нова, 44

10

15.
Бсхар1вська амбулатор1я загально|
практики _ с|мейно] медицини

смт Бсхар,
вул. [орького' 9

10

[{етр1вс



Болохово--{рська амбулатор!я
1б. ]а1а!ьнот поак|ики с|мейно]

с' Болох!в 9р,
вул. !1ен1на' 95

с. (ам'яна -!{руга,
вул. [1ольова' 1

10

10

10

10
; щзцщдц_ !щ9цц91]ц9д4 !]

_ 8ве':енс ька амб:ла':оо!я }а1ацьно1
прак|!|ки с !меино! ме_1ици н.и

! !овопокровська амб.ь ла': ор|я

76.

10

10

10
поак'1 ики с!меино| ме]ицини

с. 1ернова,

1ван|вська амбулатор|я загатьно|
вул' чу{!,|!
с. 1ван1вка,

лоактики _ с1меино! ме_1ицини вул. 11]к|льна' 4
9угу!в,
л_ |'вао:|й

1еритор!апьний центр сош|ального
обслуговування (надання соц|альних
послуг) районгго| державнот

с' .}!еб'я>ке'
л. ,г1ен1на, 54

' м. 9угу'[в,
вул. |арк|вська,

м. 9уц?в,
бульвар (омарова, 11

10

2о

20

адщщ!щац1_1
{угу|вська районна орган|за:11я

29. 1овариства 9ервоного [реста

|{ер!вник апарату районно1
дер:кавгпо! аАм!п!страц||

']ися{!ський 
2 24 5,1

^120

|.1о. ковтун

щ


