
        УКРАЇНА
ХМІЛЬНИЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

13.12.2017                Хмільник                                       №645

 Про координаційну раду з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням
всебічної допомоги бездомним громадянам

Відповідно  до  статей  6,  39,  41  Закону  України  «Про  місцеві  державні
адміністрації»  з  метою  розв’язання  проблем,  пов’язаних  з  наданням  всебічної
допомоги бездомним громадянам та у зв’язку з кадровими змінами

1. Затвердити склад координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з
наданням всебічної допомоги бездомним громадянам згідно додатку 1.

2.  Затвердити  положення  про  координаційну  раду  з  розв’язання  проблем,
пов’язаних з наданням всебічної допомоги бездомним громадянам.

3.  Визнати  такими,  що  втратили  чинність,  розпорядження  голови
Хмільницької районної державної адміністрації № 41 від  17.01.2012 р та №220 від
14.04.2011 р. 

4.  Контроль  за  виконанням  цього  розпорядження  покласти  на  першого
заступника голови райдержадміністрації П.Горбатюка..

Голова райдержадміністрації       Є. Буткевич



Додаток №1
до розпорядження голови
райдержадміністрації
від 13.12.2017 р.  № 645

Склад 
координаційної ради з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної

допомоги бездомним громадянам

ГОРБАТЮК                      - перший заступник голови райдержадміністрації, голова    
Павло Андрійович         районної робочої групи;

КАЧАНОВЕЦЬКА           - заступник начальника управління соціальної та
Галина Антонівна                молодіжної політики  райдержадміністрації

МІСЬКОВА       - директор територіального центру соціального 
Наталія Петрівна           обслуговування Хмільницького району, секретар             
                                                   Координаційної ради (за згодою)
Члени комісії:

БАРАБАШ                          - головний лікар  КУ «Хмільницький РМЦ ПМСД»
Михайло Васильович          (за згодою)

КОСТЮК                            - начальник служби у справах дітей райдержадміністрації
Оксана Василівна

РУДЕНКО                           - начальник Хмільницького ВП  Калинівського ВП ГУНП
Дмитро Сергійович              у Вінницькій області ( за згодою)

ЗЕЛЕНИЙ                             - директор Хмільницького РЦ СССДМ  ( за згодою)
Петро Миколайович

ГОРОБЕЦЬ                           - начальник відділу організаційної роботи, внутрішньої 
Володимир Анатолійович    політики та зв’язків із ЗМІ апарату райдержадміністрації
                                                    

Керівник апарату райдержадміністрації                                       Н. Ткачук



ЗАТВЕРДЖЕНО
розпорядження голови
райдержадміністрації
від 13.12.2017 р.  № 645

ПОЛОЖЕННЯ
про координаційну раду з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної

допомоги бездомним громадянам
 

1. Координаційна рада з розв’язання проблем, пов’язаних з наданням всебічної
допомоги бездомним громадянам ( далі - Координаційна рада) є консультативного-
дорадчим органом з питань політики стосовно бездомних громадян, яка утворюється
головою  районної  державної  адміністрації  з  осіб,  які  займають  посади  згідно
переліку, 

2. Координаційна  рада  здійснює  координацію  діяльності  місцевих  органів
влади, підприємств, установ громадських та релігійних організацій, що працюють в
районі  з  метою  формування  та  реалізації  єдиної  політики  стосовно  бездомних
громадян.

3. У своїй діяльності Координаційна рада керується Конституцією та законами
України, актами Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів
України,  нормативними  документами  профільних  міністерств  України,  що
відносяться до питань ради та цим положенням .

4. Основні завдання Координаційної ради:
4.1.  розгляд  стану  роботи  з  бездомними громадянами, виконання   заходів

відповідної державної  політики;
4.2.  напрацювання  пропозицій,  аналіз  актуальних  проблем  та  надання

рекомендацій  та  пропозицій  стосовно  впровадження  в  районі  засад  державної 
політики стосовно бездомних громадян; 

4.3. розгляд  звернень  місцевих  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ,  організацій  та  громадян  з  питань 
забезпечення умов та координація роботи стосовно  бездомних громадян;

4.4. надання ,  інформації відповідним органам  виконавчої  влади з вирішення
проблем бездомних громадян;

4.5. виконання інших функцій відповідно до чинного  законодавства.
 
5. Координаційна рада має право:
- залучати  спеціалістів  структурних  підрозділів  райдержадміністрації  та

інших  органів  виконавчої  влади,  підприємств,  установ  та  організацій  (  за
погодженням з їх керівниками) для розгляду питань, що належать до їх компетенції;

- одержувати інформацію від  місцевих  органів  виконавчої  влади,  місцевого
самоврядування,  підприємств,  установ  та  організацій,  необхідну  для  виконання
покладених на Координаційну раду завдань;

6. Відповідальність за роботу Координаційної ради несе її голова.



Головою  Координаційної  ради  за  посадою  є  заступник  голови  районної
державної адміністрації.

Персональний  склад  ради  за  його  поданням  затверджується  головою
райдержадміністрації.

Члени Координаційної ради працюють на громадських засадах.
7. Організаційною  формою  роботи  Координаційної  ради  є  засідання,  які

проводяться  щоквартально.  Позачергові  засідання  скликаються  в  міру  потреби.
Рішення про проведення засідань приймає голова Координаційної ради , а в разі його
відсутності – заступник голови.

  
Члени Координаційної ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях.
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