
 
 

У К Р А Ї Н А 
                                      Коростенська міська рада Житомирської області 
       ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
     Р І Ш Е Н Н Я 
 
від  08.02.2012 р.   № 30 
 
Про  затвердження плану заходів щодо 
соціального захисту бездомних 
громадян в місті  на 2012-2015 роки 
          
         З метою постійного захисту бездомних громадян та відповідно до Законів 
України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних 
дітей» від 02.06.2005р. №2603-IV, «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували 
покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» від 
17.03.2011р. №3160-VI, розпорядження голови облдержадміністрації від 
17.01.12р. за №3 «Про затвердження заходів щодо соціального захисту 
бездомних громадян в області на 2012-2015 роки»,  керуючись ст. 40 Закону 
України  “Про місцеве самоврядування в Україні ”, виконавчий комітет 
Коростенської міської ради   

 
РІШАЄ: 

 

1. Затвердити  план заходів щодо забезпечення соціального захисту 
бездомних громадян в місті на 2012-2015 роки (додається). 

2.  Щокварталу до 1 числа   причетним особам згідно  плану заходів  
(додаток 1) інформувати управління праці та соціального захисту населення 
Коростенської міської ради про стан виконання плану заходів для подальшого 
узагальнення.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника міського 
голови Дзигу О.О. 

 
    
 
 Міський голова                            В.  Москаленко  
 

                                                                                                                                    Заступник міського голови                                                                           
                                                                                                                                                                   О.Дзига 
                                                                                                                             Начальник управління праці та 
                                                                                                                             соціального захисту населення

                                              І.Єсін 
 
                                                                                                                           Начальник юридичного відділу

                                   Т. Камінська 
 



                                                                                                            Додаток до рішення 
                                                                                                                            виконавчого комітету Коростенської 
                                                                                        міської ради  від  08.02.2012     №30 
                                                                                                    
                                                        План 

 заходів щодо забезпечення соціального захисту бездомних громадян  
в місті на 2012-2015 роки 

 
№   № з/п 

 
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання 
Термін 
виконання 

1. Проводити відповідну роботу для 
запобігання випадкам незаконного  
відчуження житла та захисту майнових 
прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, одиноких 
непрацездатних громадян, забезпечити у 
разі потреби за їх бажанням постійного  
стороннього  догляду або влаштування 
до установи соціального обслуговування. 

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради 

2012-2015 роки 

2. Забронювати на підприємствах, в 
установах і організаціях міста необхідну 
кількість  робочих  місць   для 
працевлаштування осіб, звільнених із 
місць позбавлення волі. 

 

Коростенський міський 
центр зайнятості  

2012-2015 роки 

3. Забезпечувати медичне обстеження осіб, 
звільнених із місць позбавлення волі та 
надання їм у разі потреби медичної допо-
моги. 
 

Центральна  міська 
лікарня 
 

2012-2015 роки 

4. Проводити серед населення 
інформаційно-роз’яснювальну роботу 
щодо застосування норм законодавства, 
яким регулюється порядок придбання, 
відчуження, оформлюння та державної 
реєстрації прав власності на нерухоме 
майно, права і обов’язки учасників 
відносин у сфері житлового права. 

Управління праці та 
соціального захисту насе-
лення виконавчого комі-
тету  Коростенської 
міської  ради 
 

2012-2015 роки 

5. 
 
 
 
 
 

Забезпечувати надання безкоштовних, 
кваліфікованих соціально-педагогічних, 
психологічних, соціально-медичних, 
юридичних, матеріально-побутових 
соціально-економічних послуг 
бездомним громадянам та особам, які 
звільнилися з місць позбавлення волі. 

Коростенський міський 
Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді  
 

 

2012-2015 роки 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. 
 

Надання    бездомних      громадян 
інформаційних   послуг      щодо 
добровільного консультувавння з питань 
профілактики ВІЛ-інфекції та 
направлення на рентгенівське 
обстеження. 

Коростенський міський 
Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді 
Центральна міська 
лікарня     
 

 
 
2012-2015 роки 
 
 
 



7. Забезпечити надання допомоги наркоза-
лежним особам, жінкам, постраждалим 
від насильства в сім’ї, сім׳ям з дітьми та 
дітям, які опинилися у складних 
життєвих обставинах. 
 

Служба у справах дітей 
виконавчого комітету 
Коростенської міської 
ради, Коростенський 
міський Центр 
соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді  

2012-2015 роки 

8. Забезпечувати отримання та відновлення 
документів, що посвідчують особу 
бездомного громадянина і безпритульної 
дитини. 
 

Коростенський МВ 
УМВС України в 
Житомирській області,  
Коростенський міський 
Центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді  

2012-2015 роки 

9. Забезпечити роботу з організації 
проживання бездомних громадян 
(нічного, тимчасового), надати 
харчування та забезпечити одягом. 

 

КУ “Коростенський 
геріатрічний пансіонат 
для ветеранів війни та 
праці”, міська організація 
Товариства Червоного 
Хреста 

 

2012-2015 роки 

 
 
                                                        
      

Керуючий справами виконавчого комітету                               А. Охрімчук 
 


