
чу! у[вськ4 РАйоннА двРжАвпА Адм|н!с гРА1|1я

хАРк!всько| оБ.!|Аст1

РозпоРядж!,ння
!\9 ]?з

про ]аход! 1 п!тапь соц;альпого
захясту бездомппх громадяп тд ос|б!
]вйьн.ня{ ] м|спь позбашсппя
вол!' в зпмов{й лер!од 2013_2014

вцпов1дно до стдтей 6,2з. ]9 закояу укРа]']|и "про м;с!(ев| деРхавн;
адм;н!страц!!''' РозлоРяджеввя головв хаРк!всько| о6лас!о1 дерхавпо];
адм!и]страц!] вй 19.04.2013 л, 152 "про оргавъац!йну Ро6оц з п;дготовки
господарсько.о комплексу та о6'€кт;в соц;альво| сФеРи до стдого
фухкц!овущвня в ос;нвьо-зимовий пер|од 20!3-20|4 рок!в'! та ваказу

департамев1} соц|шьяого захисц населеяня харйвсько1 о6ласво] держшво];
адм!в]страц|| в!д 28.05.20!3 м |]0 "гфо п!дготовку об'скт;в соц|альяо1сферп
до стшого Функц;онувапня вос;нньоз'мовий лер;од 20!3-20]4 Рок!ы':

1- створпи оператпвяпй штаб з питань соц|шьного зцисц 6ездомвих

Фомадян та ос]б. зв|льненпх з м;сць поз6шення вол!. в зимовий леР!од 201]
20!4 Роь;в !а .а,веРли.и ;о, о сь1ад {дода! !ьс{).

2. затвердити план заход;в з питаяь соц!шьволо з&хисту 6ездомяих
|ро!а'0ян !а о!!б. !в!льРени\ ' м;сць по6ашенчя вол.. в ]ичовий пер1од
201з-20]4 рок]в (дода€1'ься).

|. за!втди!и перел;к п)нг;в об!т!ву населення 3 {имовий
пер]од 201з_20]4 рок!в прп пог!ршеяв! пофдяих умов (дода€ться).

4' пРизначити вйлов!да'ьним за своРенш луя!сгу об!Ф!ву в ос;нньо-
зимовий пер1од 20|3_2014 рк;в губарев! в-о. - диРеооРа теРитор;а'ьного
цеятРу соц!дьяого обслуговуваям (наданвя сойшън!х послуг) Райо!во!
дерхавно] адм!в!стац!].

5. Рекочен-0)ва|и юловному !!карю коч)нмььо'о !ак1а!у охорони
здоров'я "чугу'{вська цевтршьна райояна л!карвя ;м' м.|. кояоненка'''
(грушка в.ю.). голов; чуц1ъсько1 районво| орган;зац!! товариства чеРвового
хРес,а }"Ра!ни !сьРипниь с п'! (вори!и п}нк!и об;'р'в, в о.!нньо-(ичовии
пер!од 201]_20|4 рок;в.

б Р.коуеч.ц ва!и с!1ь.ьким |а
за6е,лече!,!л пу!п !в о6;т;п). ч[' . !ворюю!ьс{ на !ср/ !оР;_1 населеь;х п) нкт!в

у межд 4дм|н|стРатив1!о_теритоР;а|ьно! одивпц1, вео6х!двим майном та
прод}ттам! харчувдяи.

,-]
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7. кер;ввикам сцукцряих п!дРозд;л|в райопвот державво! адм1н!стРац!|'
п;д!'ри.мств' оРган!зац1й та устаяов райояу забезпе
.ачо!!в. ]{фоРуа];!о пРо х1д ]\ виконаню нФ,ва!, 0о )прам1нш щвц' !а
со!1!а!"но.о.ахи(о!!аселенняраионно1державно1ад!1н]с!!а!!|шо!!ся!{до
25 числа протягом зимового леР!оду ховтня 201з року
по беРезевь 2014 року.

8' улравл!явю прац1 та соц;дьпо.о захисц яаселеяня
державяо]| адм |! |сцац;] (']!иояпський о'с.):

8.]' зд;йсв'омти зб!р та узагмьненяя 1нФормац!1 щодо виконаняя плану
заход;в з питавь соц!шьного зах!сту бездомних громадяя та ос!б, зв!льяених з
м|сць позбашевш вол!, в зимовпй пер!од 20|з_20|4 рок!в.

8.2. про х;д вяконавня розпорядхев!я ;яфоРмувати голову райовяо1
лерж3вРо' адм;н;с!Рац;1 чере1 се(!оР ко! гРоф апарац райо! но] державьо
адм;н;стРац!1до 15 кв;вя 20]4 роц.

9. коятоль за виконанвям РозпоР'дхс па застпвика
голови Райояво] державно| адм!в;с1!ац!| ковФьчук в.г'

г оловд райопво'| дермвяот
в.в. лоБойчввко

_-|



зАтввРддтно

Розпор'дхеяня юлови
р3йонно1державно] адм!н!страц!|
// 2. 2 3)',, 

'у) 
2 2 /!{9 }?з'

плая здход!в
з плт.фь соц!альяого захпст бе1домпих громддян тд ос!б' звиьпсн!х 1 м!сць позбдвленн' вол!'

в з{мовпй пер!од 2013_2014 ройв

!_

теРм!я виповиальв!виконавц{

забезлсчити Ро6оц оперативноло штабу :) питаяь
софшьного зцисту бездомних томадяв та ос!б'

'в:льнеРи\ ' м!.ць го|баыеРня во. !. в 1имович пер!ол
,0]з_)0]4 роь;в. 1а )ча(!ю пРед.!овниь!в )пРав!!ння
прац; !а со!|шьно!о {Аис ) населення. охорни {!оров'я.
н4ц:)вичайних сит}ац;й. ор.ан!в вн)тр|шн!х справ.
ювариства червояого хреста, 6лагод;йяих товаР!ств та
громадських оргав|зац;й тощо

20!з_20!4 Рк|в
ковшьчук в.г-, управл!няя прац;
та соц;щьвого захисту васелепня
та в|дд;л охороя' здоров'я
районво| дерхавно| адм;н!стац!{'
чуц]вська районва орвя;зац;я
товаряства червоного хреста
укра1ни, Районний в;дд!л (з
о6слуговувавяя чуц1вського та
печея|зького райоя!в) гумвс
уча|ви в харк|вськ!й облас{'
територ!шь!ий цепр соц;шьвого



соц|альпих лослуг) райояно]
дерхавно| адм;в!страФ'|

2. г|ри уточвеян; 6юджсгу на 20]з р|к леРсд6ачити кошти у
сум; 5,0 тпс.гРя ва ф!наясувавяя зцод;в й запо6!ганш
загибел! бездомяих томадян в зимовий пер;од виходячи з
моюивостей 6юдхеч 20| ] 2014 рок!в

Ф'нансове управл!яяя райовяо1
державво; адм;в!стдц;''

пРи ФоРмуванн; райояною 6юдхец яа 20|4 р;к
передбачяти кошв у сум! 5'0 тис.Фн яа Ф!вансуваявя
']аход1в ;з запоб;гання запбел; бездомвих томадяв в

20|з-?0|4 рок;в

Ф!яаясове улравл!вя' районво]
дерхавяо1 адм;н!страц;|

4. перед6ачити кошт! в м!сцевих бюджетах ва ф;нансуваннл
зцод!в ;з запо6;га'пя зап6ел; бездомя!х томадяп в

вжцт 1ачо!!в шо'3о 1лучення б13!од!ичих кош|;в ч"
ф;нансувавня означених @од!в

20! з_20!4 рок;в

Ф!яшсове упраш!ння райояно1
дерхавяо| ддм1н|стдц!]'. с!льськ!,

забезпечити р3ом з органами ввур!шя1х справ соц!шьве
патулювапв' ва вулиц'х паселевих пункт;в з метою
ви'шеяв' бездомних Ромадяя, як! потреб}фть
!еРм!чово] ,олом^ги в 'имови; лер|ол () !о!у чис1] )
в;чяий час), зФг!ивши до ц;с; ро6оти 6езро6!тяих, ос!6,
як! про\од4!ь дьгерн3мвну ' 1у}бу. гредс!авчик!в
товариства червоного хРеста' лромадсь{нх' рел;Ёйних
орган;зафй' волонтер;в, гРомадських

20!з-20].1Рок;в чуц]вська райояна орвя;зац!я
товариства чеРвоного хреста
укРа1пи. Райо!!ий в;дд!л (з
о6слуювувавяя чуц]Фького та
печев!зького район'в) гумвс
укра|ви в харк|вськ!й о6лас{'
с;льськ;. с€лищл; голови

!**__-



пов;тря та надзв'чайяих сицац;'х в зимовий пеР|од
тбе'печи!и ро'юргачня лунк!!в о6;!р;в) !а ро]!ач;
|ар4!о] |А; в ьаселени\ пунпа\ райоц (поим!шення

ФАп;в, амбулатор1й, комуяшьвого зцла4у охорояи

'лоров'9 
,.ч)о|в(ька !ен|рмьнв ра:.очна п;каочя

;м. м.]. кононенка'', товариства червоного хресв

20|з'2014 рок!в

здоров'я "чуц|ъська цеящшьва
районна л!каРня ;м' м.|. кояо_

чуц]|Фька районна
оРгав;зац1я товриФва червового

7. 11;д чФ с}тсвих звижевь температури пов;тя та
яадзвичайних сит}ац]ях в зимовий пер;од тбезпечип
Ро]гораню п}нк!у об!т!ву та рофач. гагячо! ]ж| в

теРитор;шьяому цеятр; соц;шьного о6слуювувапш
(н3дання .о!;аль{ич пос1}) районно_1 державно|

201з-20!,1 Рок;в

територ,а'ьний цент соц]&пьноп)
обслуювуваяяя (яадавяя
соц'&пьних послуг) Районво;
дерхавяо] адм;н;страц;т

8 Рекомепдуватп приватяим п;дпР!смцям оРган!зувати
роздачу гарячих напо]ъ бездомним громадявам у вппадках
!}п'во!о 

'ниьенш 
!смпера!)Ри !!ов!т' на 1еритог!!

!асФенп .цвкт;в райову 201з_20|4 рок!в

упРам;вня еко!оу;чяо!о
Розвитку 

' 
торг!ы! . райояво!

державно| адм]в!страц!1' с!льськ].

9. оргаяьувати проведеяня |яфоРмац1йно-роз!ясяювшьво1

роботи (ерел консу1ьг3|ивно'
допомог' з питавь соц;шьяого зцисту яаселення' в тому
{ис1! { пи]а|ь лРа[ев1вш)вання. на!аРР{ м3тр!шьно'

Розм|стити в м!сцях счпченвя бездомяих громадяв
!н,рог!ш;ю пРо !;(ц, го'юр13ння пун(!'в ро1!ач! о!4ц.

у Р3! веобх;двфт; нФРавляти 6ездомних гРомад'в до
устаяов та:]аклад!в охоРн! здоров'я, ос!б, як! потреб}ють
1о.!!ино|о (,оролнього !огл{ду' до ври|ор!дьно!о

2013_2014 рок!в чуч]ъська райовяа оргая1зац;я
товариства черюною хРеста
укра]'яи, с!льськ;, сел!щя; голови

!_



цеяту соц!шьво.о обслуговуваяня (надаяня соц1шьних
послуг) 

'айонво] 
!еожавво1 алм;н|стоашш!1

10. фгаяьувати Ро6оту пунк{в роздач; 1!плого одяц.
вз}тя, 6й!зяи з!мовою асортимея1у

20|з_20|4 рок!в

управл;няя прац; та соц;шьяого
зах'сту райовпо1
державно| адм;я!стац;|'
чуц1вська райояяа оРган;ац!я
товариства червоного хРестз

|1 вх'ти ]аход]в щодо обладванвя додапових л]жко_м!сць
для тпмчасового перебуванш бездомяих громад'н у
зшадах охорони здоров'я

20!3-20|4 рок|в

в|дд]л охорояи здоров'я райояло1
дерхавво[ адм;н;страц;т

12. забезпечит9
попеРедхе!!ц'' вйпов;дпо
головою райояяо| деРхавяо1
20|2 року 20]3-20|4 рок!в

заступвики голови Райоя!о|
дерхавво; адм;|;ст!ац!!'' кер!вяих
апаРац районяо] деркавно]|
8дм!в|страц]]' 3ав!дувач се(тору
цив!льного захисц, вачшьвики
в!ддй;в ;нфрастуктри' хитлово'
комунального т!сподаРст3а та
6уд;вв'цтва, охороя! здоров'я'

ро:)витку равонно! держав!о1

оРгш1зац1!вого в1дд1лу апарату
раионяо1 деркавяо1 адм]я!стоацп

)'1 зд;йснювап опов!щеяяя бвдомяих томадяя та ф!б,
1в!1ьнени\ ( !!!ць го1бав1ечн{ во1! на |ери1ор!4\

с!льськ!, сепищн! голови

!__



с'льських та селищн'х рад
201з_20|4 рок;в

14. чере3 засоби масою-| !вформац;; за6езпечип
!яфоРмування насФевня про сутг€в! зниженяя
в!пераор/ !а 1равила пошд; !ки ; ьдання пеРшо_1

допомоги постоахдапим в]д переохолодженяя 201з-2014 рок;в

сектоР цив;льною за9сц
васелеяня районво_! дерхавво]

засцпппк кер;в!ика апарату'
оргая!зац!йпого

в|ддиу дпдРдту рдйопво!|
державво| адм!{!страц|[

!-

н_п_ п|тРиФАновА



з^тв вРдж}.:но

Розпоряджеяяя голови
р6й^нно] !ержавно] адм!н1страц!]
//н'/}?2 /а4/.^2 ]ф ] ?;'-

смад
опср!тввпого штабу 3 питдяь соц|дльяого здх!сту бвдомпих

гроч!дяя тд о.!б. !в!льнсни! ! ч!сць по|бдвлепп' вол!.
в зямовий пер!од 201з_2014 рок!в

ковА.'ъч],1(
веРоя;ка геннад;]ъяа

2. лисянський
олександр серг;йов'ч

.}.

ц

засцпник голов' шт'бу

ра!онво' дерхавяо|

яачшьв'к управл]нпя прац! та соц1а,ьного
захисту васелеяяя районво1 дерхавяо|

БондАРвнко

Б)?вг{ко

володько

6. гвРвз
натм;я микола]ъна

7. гуБАРвв
володимир олексаядрович

заступпик нача:'ьяика управ]|вяя прац; та
соц;шьяого захисту населевяя райолно]
державво1 адм;я;стРац;|

нача'ьник ф!наясоФю упрам!нш райояво!
державно! адм]н;стац|]

начальник в!дд;лу жптлою_комуяшьною
господаРства та буд!вяицтм районво!
де!хавво| адм;в;стац!]'

нач&пьяик в!дд!лу охорони здоров'я райояно]
державнот адм;в;стац!]|

директор теРптор1мьяого цснщу соц!шьяого
обслуговуваявя (надаявя соц!дьвих послуг)
райо!по; дерхавно] адм!я!стац!]



8. кузнвцов
леов!д серг!йович

9.]шчников
микола серг;йович

]0. олв|пчвнко
деяис вшер;йовяч

2

юлова чуц|всько1 райовнот оргаяьац1{

ветеран1в укра1!!и (за згодою)

спец!ш!сг !' кдтегор1'| сеюоРу цив!лъяого
за]лсц Райояяо1 державяо! адм!я'с1!ацп

районво]о в;ддиу (з

обс;говуванш чу1_1в.ького та г|еченвькою

район]в) г\гмвс укра_1ни в хагк!вськии
област| яачальяик м;л!ц!] громадсько'

голова ч}ц]всько| раионно1 орган!зац]|

товариства чеРвоного хРеста уьта1ни
| 1 . скРит1ник

св!тлаяапет|вва

з1ступппк кеР!вп!кд апдр.ц'
оргдньдц!йпого

в|дд!лу ап.Рдту р!йояпо!
державяо'[ ддм|!!!Фрдц!! /'/- н'п' штРиФАновА



зАтввРджвно

Розпоряджевяя фловп
Раёонно! перж3вно! адм!н;стш;]!-!зц&'з2!щу, !!'

п}1Рвлтк
пуп0|в об!гр!ву ядселевяя вз!мов{й цер!од 2013-2014 роп!в

при пог!ршонн! потоднп! )мов

]т! найменуваяш м!сць розтапцваняя
пувю]в об|Ф!ву насслення

Б3ш1]ъськ;й Фельдцерсько-
вул. лея!на. 30

2.
великобабчаяськ'й фельдшерсько_

з.
зм'зяичний фельдшерсько_

зарохнеяський фельдшеРсько-
вул. молод;кяа.45 а

5
мосьпая;вський фФьдшерсько

вул. молод!хна, ]] д
новопплпцький Фельдшерсько_

7.
старогвилицьмй Фельдшерсько-

8.
старопокровський фельдшеРсько

9.
юрчеяк!вськпй фельдшерсько 4

10.
зелеяоколод'знпй фельдшеРсько- с. зелсний колодязь. 4

!| микола]ъс!кий фельдшерсько-
вул. л;с!а, 2 б

12
михайл;вський фельдшеРсько- 4

|з петРфький фельдшерсько-
вул. п1вя;чяа,7

ц



Амбулаюр;я за@ьво| практики

АмбулатоР!я за@ьно1, практики -

Амбулатор;я за.альво'' практики )0

|0

|0

29

3дсцпв'к кер!вв'ка 
'пардту,оргдяь1ц;йяого

в|'д!лу апардту рдйовло1
дер*авяо!.дм!я!стрдц|!

Ам6)латоР;{ ъгмьно, пРапиьи
вул. першотравяева'

Ам6улатор|я загап ьно| практики _ смт мшин;вка, 1 !0

Ам6улатоР!я загальяо1

Ам6улатоР;я зашьяо! практики сш новолокровка' !0

Амбулатор1я загапьво| лрактики

Амбулатор!я загальяо] пра0ик'

Амбулатор1я тгально| лР&т'ки

Ам6улатоРй загшьяо'{ прдтлки -
Амбушторь ттапшо| праюип с. тернова' 10

Ал6) патор!я загально| пРактиьи
вул. шк'льаа.

кзоз "чугутвська цент&пьва
райоява л;карня !м. м.1. ковоненка..

м. чуц]ъ'
вул' гваРд;йська,52

м. чуц]в,територ!дьвий центр соц'шьяоло
обслуговуваяня (яаданш
соц!альяих послуг) райояяо|
державяо| адм]я;стРац;1

чуц]ъська районва оРгав!зац|я
товариства чеРювого хРеста

м. чуц!ъ,
вул' хаРк]вська, 120

1/. н.п. !!!тРиФАновА


