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СВЯТОШ ИНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

sz&c/tT' G/<US № ґ ї

Про організацію в Святошинському 
районі міста Києва соціального 
патрулювання в зимовий період 
2017-2018 років

На виконання розпорядження виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2017 № 1405 «Про 
організацію в місті Києві соціального патрулювання в зимовий період 
2017-2018 років»:

1. Організувати в Святошинському районі міста Києва соціальне 
патрулювання з грудня 2017 року до квітня 2018 року (далі -  зимовий період).

2. Утворити штаб координації соціального патрулювання в 
Святошинському районі міста Києва в зимовий період та затвердити його 
склад, що додається.

3. Затвердити заходи щодо роботи з бездомними особами та координації 
соціального патрулювання в Святошинському районі міста Києва в зимовий 
період, що додаються.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
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ЗАТВЕРДЖЕНО 
Розпорядження Святошинської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації
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Склад
штабу координації соціального патрулювання в Святошинському районі

міста Києва в зимовий період

Г усєва
Наталія Геннадіївна

Карецька 
Соня Дмитрівна

Романенко 
Ірина Олексіївна

Кришталь 
Наталія Юріївна

Дружинська
Олександра Вячеславівна 

Булах
Наталія Валентинівна 

Іщенко
Юрій Анатолійович 

Ткаченко
Володимир Миколайович

заступник голови Святошинської районної в місті 
Києві державної адміністрації, керівник штабу

заступник начальника управління праці та 
соціального захисту населення Святошинської 
районної в місті Києві державної адміністрації — 
начальник організаційно-аналітичного відділу, 
заступник керівника штабу

начальник відділу з питань внутрішньої політики 
та зв’язків з громадськістю та засобами масової 
інформації Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації

начальник управління охорони здоров’я 
Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

директор Святошинського районного у місті Києві 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

директор Територіального центру соціального 
обслуговування Святошинського району м. Києва

начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій 
Святошинської районної в місті Києві державної 
адміністрації

начальник Святошинського управління поліції 
Головного управління Національної поліції 
України у місті Києві (за згодою)

Керівник апарату О. Михайлов
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Розпорядження Святошинської • • • районної в місті Києві державної 
адміністрації

ч̂4 , і а о %  '  у Л '

'̂ Заходи
щодо роботи з бездомними особами та координації соціального 

патрулювання в Святошинському районі 
міста Києва в зимовий період

№
з/п

Назва заходу Термін виконання Відповідальні
виконавці

1. Створити на базі 
Територіального центру 
соціального обслуговування 
Святошинського району м. 
Києва банк одягу та взуття для 
бездомних осіб та провести 
його наповнення, залучивши до 
цього спонсорські, благодійні 
та меценатські кошти, 
гуманітарну допомогу від 
установ, громадських 
організацій, громадян

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Карецька С. Д. 
Булах Н. В.

2. Забезпечити інформування 
населення району через засоби 
масової інформації щодо 
можливості отримання 
бездомними особами різних 
видів соціальних послуг

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Романенко І. О. 
Карецька С. Д.

3. Забезпечити контроль за 
станом благоустрою та 
належну організацію і 
здійснення збирання та 
транспортування побутових 
відходів у місцях роботи 
виїзних бригад соціального 
патрулювання

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Карецька С. Д. 
Булах Н. В.
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4. Звернутися через засоби 
масової інформації до 
мешканців району, 
благодійних організацій та 
фондів щодо надання 
благодійної та гуманітарної 
допомоги для підтримки 
бездомних осіб в зимовий 
період

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Романенко І. О. 
Карецька С. Д.

5. Розмістити інформацію для 
бездомних осіб про місця, де 
будуть працювати міські виїзні 
бригади соціального 
патрулювання з надання 
безкоштовного харчування

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Романенко І. О. 
Карецька С. Д.

6. Розмістити оголошення 3 
інформацією про адресу 
установи, куди необхідно 
звертатись громадянам, 
громадським установам для 
здачі гуманітарної допомоги 
(одяг, взуття)

грудень 2017 року Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Романенко І. О. 
Карецька С. Д.

7. Забезпечити участь 
Святошинського районного у 
місті Києві центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та 
молоді, волонтерів, 
громадських організацій в 
проведенні соціального 
патрулювання, організації 
надання соціальної допомоги 
бездомним особам

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Жидченко І. М. 
Карецька С. Д. 
Дружинська О. В. 
Романенко І. О.

8. Забезпечити надання медичної 
допомоги бездомним особам в 
закладах охорони здоров’я

грудень 2017 року - 
квітень 2018 року

Гусєва Н. Г. 
Кришталь Н. Ю.

Керівник апарату О. Михайлов


