УКРАЇНА
Красноармійська міська рада
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
міського голови

від07.09.2011 № 234рг
м.Красноармійськ

Про затвердження заходів щодо соціального захисту бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі на випадок надзвичайних ситуацій в осінньозимовий період

З метою організації належної підготовки до роботи в осінньо-зимовий період
2011-2012 років, на виконання Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.11.2008
№1402-р

щодо реалізації Концепції

соціального захисту бездомних громадян та осіб,

звільнених з місць позбавлення волі до 2012 року, керуючись статтями 42, 59,73 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 1. Затвердити склад оперативного штабу для вжиття необхідних заходів під час
надзвичайних ситуацій (сильні морози, снігопади, снігові замети тощо) в осінньо-зимовий
період 2011-2012 років (додається).
2. Затвердити заходи щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян та
осіб, звільнених з місць позбавлення волі на випадок надзвичайних ситуацій в осінньозимовий період 2011-2012 років (додається).
3. Управлінню праці та соціального захисту населення міської ради (Бонзюх) надати
інформацію про виконання Заходів до виконкому в термін до 20.04.2012 року.
4. Координацію роботи щодо виконання Заходів покласти на управління праці та
соціального захисту населення (Бонзюх), контроль - на заступника міського голови
Балашова В.Ю.

В.о. міського голови

Г.О. Гаврильченко
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від07.09.2011 № 234рг
Склад
оперативного штабу для вжиття необхідних заходів під час надзвичайних ситуацій
в осінньо-зимовий період 2011-2012 років
Балашов
Володимир Юрійович

- заступник міського голови, начальник штабу

Бонзюх
Ірина Павлівна

- начальник управління праці та соціального захисту
населення міської ради, заступник начальника штабу

Члени комісії:
Бєлікова
Лідія Сергіївна
Волкова
Тетяна Олександрівна

- головний спеціаліст з обліку бездомних громадян та
осіб, звільнених з місць позбавлення волі УПСЗН міської
ради
- головний лікар центральної районної лікарні

Демиденко
Людмила Петрівна

- директор Красноармійського міського центру соціальних
служб для сім’ї, дітей та молоді

Дем’ян
Сергій Васильович

- начальник сектору дільничних інспекторів
Красноармійського МВ (по обслуговуванню населення
м.Ккрасноармійска та Красноармійського району)
ГУМВС України в Донецькій області (за згодою)

Кандибко
Наталія Іванівна

- головний лікар ДУ ”Вузлова лікарня ст.Красноармійськ”
ДП „Донецька залізниця” (за згодою)

Костенко
Микола Лаврентійович

- головний лікар Красноармійської санітарної
епідеміологічної станції (за згодою)

Кучук
Ігор Григорович

- начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та
цивільного захисту населення міської ради

Пешкова
Світлана Василівна

- директор територіального центру соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) міської
ради
- заступник міського голови – начальник фінансового
управління

Штутман
Валентина Василівна

Керуючий справами
виконкому міської ради

Н.П.Ярова
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ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження міського голови
від07.09.2011 № 234рг

Заходи
щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян та осіб,
звільнених з місць позбавлення волі на випадок надзвичайних ситуацій
в осінньо-зимовий період 2011-2012 років
№
з/п
1.

Термін
виконання
Провести розширене засідання представників До 15.09.
міських служб, установ, закладів із запрошенням 2011
представників благодійних фондів, релігійних
об’єднань з обговоренням питання щодо
забезпечення соціального захисту бездомних
громадян та осіб, звільнених з місць позбавлення
волі в осінньо-зимовий період 2008-2009 років

Відповідальні
виконавці
Управління праці та
соціального захисту
населення

2.

Утворити при міському управлінні праці та До 15.09.
соціального захисту населення оперативний штаб 2011
для вжиття термінових заходів, спрямованих на
запобігання загибелі бездомних громадян від
переохолодження під час надзвичайних ситуацій
(сильні морози, снігопади, снігові замети тощо) в
осінньо-зимовий період 2008-2009 років та
затвердити їх персональний склад, включивши до
складу, зазначеного штабу представників охорони
здоров’я, надзвичайних ситуацій, внутрішніх
справ, та, на добровільних засадах представників
громадських організацій, Товариства Червоного
Хреста
Продовжити облік бездомних громадян та осіб, постійно
звільнених з місць позбавлення волі

Управління праці та
соціального захисту
населення

3.

4.

5.

6.

7.

Зміст заходу

Надавати допомогу бездомним громадянам та постійно
таким, що жебракують у поновлені їх втрачених
документів,
сприяти
працевлаштуванню,
забезпеченню тимчасовим житлом, влаштуванню
у будинок-інтернат бездомних та
жебраків
похилого віку у разі їх самостійного звернення
Забезпечити своєчасне надання матеріальної постійно
допомоги (при наявності необхідних документів),
призначення та виплату державних допомог
особам, звільненим з місць позбавлення волі у
разі звернення
Надавати
допомогу
в
забезпеченні постійно
працевлаштування особам, звільненим з місць
позбавлення волі

Організувати соціальне патрулювання на вулицях Грудень

Управління праці та
соціального захисту
населення
міський відділ міліції,
управління праці та
соціального захисту
населення,
міський центр
зайнятості
Управління праці та
соціального захисту
населення

Управління праці та
соціального захисту
населення, міський
центр зайнятості,
центр соціальних
служб сім’ї та молоді
Відділ надзвичайних

4
міста в о осінньо-зимовий період, залучивши до
цієї роботи безробітних, осіб, які проходять
альтернативну службу, та на добровільних
засадах представників громадських організацій,
Товариства Червоного Хреста, громадських
релігійних організацій, волонтерів

2011
року
Січень,
лютий,
березень
2012
року

Продовжити прийом від населення гуманітарної
допомоги (теплих речей, взуття тощо) на
створеному пункті, поповнюючи банки одягу,
взуття зимового асортименту для забезпечення
бездомних громадян на випадок надзвичайних
ситуацій.
Організувати роздачу гарячого чаю, теплого
одягу, взуття тощо в осінньо-зимовий період, у
тому числі у період надзвичайних ситуацій
(сильні морози, снігові замети, сильні снігопади
тощо).

Постійно

10.

Створити та обладнати на період надзвичайних
ситуацій (сильні морози, снігові замети, сильні
снігопади тощо) пункти обігріву для бездомних
громадян

У період
надзвичай
них
ситуацій
за
потреби

11.

Забезпечити надання
медичної допомоги По мірі
бездомним громадянам, та особам, звільненим з виявлення
місць позбавлення волі.
та їх
самостійн
ого
звернення
Проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу постійно
серед населення щодо дій органів праці та
соціального захисту населення в осінньо-зимовий
період з метою запобігання загибелі людей від
переохолодження.

8.

9.

12.

Керуючий справами
виконкому міської ради

У період
надзвичай
них
ситуацій

ситуацій та
цивільного захисту,
міський відділ міліції,
Центр зайнятості,
Військовий комісаріат
міста, КП «Управління
міського
господарства»,
КП „КЦЄЗ” ,
Товариство Червоного
Хреста, громадські
релігійні організацій
Управління міського
господарства,
територіальний центр

Управління міського
господарства,
територіальний центр,
МУ ГУМНС, відділ з
надзвичайних ситуацій
та цивільного захисту,
громадські організації
УПСЗН,
територіальний центр,
МУ ГУМНС,
Відділ з надзвичайних
ситуацій та цивільного
захисту населення,
громадські організації
ЦРЛ,
Вузлова лікарня,

Управління праці та
соціального захисту
населення

Н.П.Ярова

Підготовлені управлінням праці та соціального захисту населення Красноармійської
міської ради.
Начальник управління

І.П.Бонзюх

