
 
 

УКРАЇНА 

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

 

від _______________ №________ 
                                     м.Покровськ 

 

 

Про затвердження заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених 

з місць позбавлення волі, на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий                       

період 2020-2021 років 

 

З метою організації належної підготовки до роботи в осінньо-зимовий                           

період 2020-2021 років, на виконання законів України «Про основи соціального захисту 

бездомних громадян і безпритульних дітей» та «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували 

покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», керуючись 

статтями 34, 59, 73, 38  Закону України від 21.05.1997 року № 280/97-ВР від 21.05.1997 року 

№ 280/97-В «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчий комітет вирішив: 

 

1. Затвердити заходи щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян та 

осіб, звільнених з місць позбавлення волі, на випадок надзвичайних ситуацій в                

осінньо-зимовий період 2020-2021 років, далі Заходи (додаток 1). 

 

2. Затвердити склад оперативного штабу для вжиття необхідних заходів під час 

надзвичайних ситуацій (сильних морозів тощо) в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

(додаток 2). 

 

3. Управлінню соціального захисту населення міської ради (Бонзюх) надати 

інформацію про виконання заходів до міської ради до 20.04.2021 року.  

 

4. Рішення виконавчого комітету від 22.10.2019 № 411  «Про затвердження заходів 

щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення волі, 

на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період 2019-2020 років» зняти з 

контролю. 

 

5.  Координацію роботи щодо виконання рішення покласти на управління соціального 

захисту населення Покровської міської ради (Бонзюх), контроль - на керуючого справами 

виконкому ради Жук А.В. 

 

В.п. міського голови   О. Требушкін 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від _________ №______ 

 

Заходи 

щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян та осіб,  

звільнених з місць позбавлення волі, на випадок  надзвичайних ситуацій  

 в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 

№ 

з/п 
Зміст заходу 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

виконавці 

1 2 3 4 

1. Провести розширене засідання представників 

міських служб, установ, закладів із 

запрошенням представників благодійних 

фондів, релігійних об’єднань з обговоренням 

питання щодо забезпечення соціального 

захисту бездомних громадян та осіб, 

звільнених з місць позбавлення волі, під час 

складних погодних умов та в умовах 

надзвичайних ситуацій. 

До 

31.10.2020 

Управління 

соціального захисту 

населення Покровської 

міської ради  

(далі УСЗН) КП 

«Муніципальна служба 

правопорядку» 

Покровської міської 

ради, 

2. Утворити оперативний штаб для вжиття 

заходів, спрямованих на запобігання загибелі 

бездомних громадян від переохолодження в 

осінньо-зимовий період 2020-2021років та 

затвердити їх персональний склад, включивши 

до їх складу представників охорони здоров’я, 

сектору з питань надзвичайних ситуацій, 

цивільного захисту населення, мобілізаційної 

роботи (далі сектор з питань НС, ЦЗН, 

мобілізаційної роботи), внутрішніх справ, 

центру соціальних служб сім’ї, дітей та молоді, 

та на добровільних засадах представників 

громадських, релігійних організацій, 

волонтерів, Товариства Червоного Хреста 

тощо 

 

До 

31.10.2020 

УСЗН, 

Покровський міський 

центр соціальних 

служб для сім’ї  дітей 

та молоді (далі 

ЦСССДМ) КП 

«Муніципальна служба 

правопорядку» 

Покровської міської 

ради, 

3. Забезпечити своєчасне надання соціальних 

послуг, матеріальної допомоги (при наявності 

необхідних документів), призначення та 

виплату державних допомог бездомним 

громадянам та особам, звільненим з місць 

позбавлення волі, у разі звернення 

 

Постійно УСЗН 

4. Надавати допомогу  бездомним громадянам та 

таким, що жебракують, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, під час 

складних погодних умов та в умовах 

надзвичайних ситуацій, у поновлені їх 

втрачених документів, сприяти 

працевлаштуванню, влаштуванню у будинок-

інтернат бездомних та жебраків похилого віку 

у разі їх самостійного  звернення 

Постійно Покровський відділ 

Національної поліції в 

Донецькій області, КП 

«Муніципальна служба 

правопорядку» 

Покровської міської 

ради,УСЗН, ЦСССДМ,  

Покровський міський 

центр зайнятості 



5. Надавати допомогу в забезпеченні  

працевлаштування особам, звільненим з місць 

позбавлення волі 

Постійно Покровський міський 

центр зайнятості,  

ЦСССДМ                                    

6. Активізувати роботу щодо діяльності 

утвореного на базі територіального центру 

соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) Покровської міської ради, 

банку одягу, взуття, білизни зимового 

асортименту та інших засобів для надання 

екстреної допомоги бездомним громадянам. 

Постійно УСЗН, Територіальний 

центр соціального 

обслуговування (далі 

терцентр)  

 

7. Організувати роботу пункту прийому від 

населення гуманітарної допомоги (теплих 

речей, взуття, продуктів харчування, 

медикаментів тощо), для поповнення банку 

одягу, взуття 

 

Постійно Терцентр, 

ЦСССДМ    

8. Організувати соціальне патрулювання на 

вулицях міста (у тому числі у нічний час) в 

осінньо-зимовий період 

Грудень 

2020 року, 

січень, 

лютий  

2021 року 

Покровський відділ 

Національної поліції в 

Донецькій області КП 

«Муніципальна служба 

правопорядку» 

Покровської міської 

ради, та інші 

9. Організувати роздачу гарячого чаю, теплого 

одягу, взуття тощо в  осінньо-зимовий період, 

у тому числі у період надзвичайних ситуацій 

(сильних морозів тощо) 

 

У період 

надзвичай 

них 

ситуацій 

Терцентр, ЦСССДМ,  

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС, 

громадські організації 

10. Сприяти поновленню роботи пункту обігріву 

для вжиття заходів, спрямованих на раннє 

виявлення одиноко проживаючих людей 

похилого віку, інвалідів, сімей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, бездомних 

осіб, з метою запобігання їх загибелі від 

переохолодження в осінньо-зимовий період  

 

У період 

надзвичайн

их ситуацій 

за потреби 

ДПРЗ-9 ГУ ДСНС 

України в Донецькій 

області,УСЗН, 

терцентр, ЦСССДМ,  

громадські організації 

11. Забезпечити надання  медичної допомоги 

бездомним громадянам, та особам, звільненим 

з місць позбавлення волі 

По мірі 

виявлення 

та їх само 

стійного 

звернення 

КНП «Покровська 

клінічна ЛІЛ» 

Покровської міської 

ради, 

КЛПЗ «Покровська 

міська лікарня»,  

КП «ЦПМСД»,  

Підстанція швидкої 

медичної допомоги 

м.Покровськ 

12. Проводити інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед населення щодо дій органів 

соціального захисту населення в осінньо-

зимовий період, можливості отримання 

особами, у тому числі бездомними, необхідної 

соціальної допомоги, зокрема у період 

надзвичайних ситуацій (сильних морозів тощо) 

  

Постійно УСЗН 



13 Забезпечити інформування Департаменту 

соціального захисту населення Донецької 

облдержадміністрації про стан роботи в 

осінньо-зимовий період 2020-2021 років. 

Щомісяця  

 

УСЗН 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому ради        А.Жук 

 

Заходи підготовлені управлінням соціального захисту населення Покровської міської ради. 

 

 

Начальник управління        І.Бонзюх 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

міської ради 

від _________ №______ 

 

 

Склад 

оперативного штабу для вжиття необхідних заходів під час надзвичайних ситуацій  

(сильних морозів тощо) в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 

Жук  

Алевтина В’ячеславівна  

керуючий справами виконкому ради, голова 

штабу 

 

Бонзюх            

Ірина Павлівна 

начальник управління соціального захисту 

населення міської ради, заступник голови штабу 

 

Кінц    

Віталій Володимирович  

начальник ДПРЗ-9 ГУ ДСНС України у 

Донецькій  області, заступник голови штабу (за 

згодою) 

 

Бєлікова 

Лідія Сергіївна 

завідувач відділення організації надання адресної 

грошової та натуральної допомоги 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) 

міської ради, секретар штабу 

Члени оперативного штабу: 

 

 

Антонова  

Наталія Іванівна  

 

 

Бобошко     

Анатолій Олександрович  

 

Дердель  

Юрій Вікторович 

начальник відділу соціальної роботи 

Покровського міського центру соціальних служб 

для сім”ї дітей та молоді Донецької області 

 

завідувач підстанції швидкої медичної допомоги 

м. Покровська (за згодою) 

 

заступник начальника КП «Муніципальна служба 

правопорядку» Покровської міської ради 

Жорін 

Анатолій Тимофійович 

директор Покровської міськрайонної філії 

Державної установи «Донецький обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони 

здоров’я України» (за згодою) 

Кандибко  

Наталія Іванівна     

головний лікар КЛПЗ «Покровська міська 

лікарня» (за згодою)  

    

Лисенко  

Тетяна Миколаївна                         

 

директор Покровського міського центру 

соціальних служб для сім’ї  дітей та молоді 

Донецької області 

 

Остряніна  

Інеса Леонідівна 

директор КП «ЦПМСД» Покровської міської 

ради Донецької області  

 



Пешкова     

Світлана Василівна  

 

 

Переяслова  

Вікторія Вікторівна 

 

директор територіального центру соціального  

обслуговування (надання соціальних послуг) 

міської ради  

 

медичний директор КНП «Покровська клінічна 

лікарня інтенсивного лікування» 

 

Піхотін  -  

Олексій Леонідович 

спеціаліст  I категорії сектору взаємодії з 

силовими структурами, мобілізаційної роботи, 

цивільної оборони та техногенної безпеки відділу 

з питань безпеки та протидії корупції 

 

Порецька   

Юлія Миколаївна 

 

 

начальник фінансового управління міської ради 

Сапон     

Станіслав Олегович 

заступник начальника сектору превенції 

Покровського відділу Національної поліції в 

Донецькій  області  (за згодою) 

 

  

Керуючий справами 

виконкому ради        А.Жук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



А Р К У Ш 

погодження до  проекту рішення виконкому 

Покровської міської ради Донецької області 

 

оперативного штабу для вжиття необхідних заходів під час надзвичайних ситуацій  

(сильних морозів тощо) в осінньо-зимовий період 2020-2021 років 

 

 

ПІДГОТОВЛЕНИЙ: управлінням  соціального захисту населення міської ради 

 

Начальник управління   І. Бонзюх 

ПОГОДЖЕНИЙ:   

   

Керуючий справами  

виконкому ради 

 А. Жук 

 

В.о. начальника відділу  юридичного  

забезпечення діяльності міської ради 

та її виконавчих органів 

  

 

А.Іщенко 

Начальник відділу з питань  

діловодства, контролю та роботи  

зі звернення громадян 

 

  

Г. Борисова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


