
 
УКР АЇН А  

ПРИЛУЦЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ  
Ч Е Р Н І Г І В С Ь К О Ї     О Б Л А С Т І 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я  

 

Про створення районного координаційного  

центру та затвердження плану заходів,  

спрямованих на вирішення проблемних  

питань сімей переселенців з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя  

 

 На виконання доручення голови обласної державної адміністрації № 02-

11/1248 від 22 березня 2014 року, з метою забезпечення належного рівня 

соціального захисту і підтримки сімей переселенців з території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя:  

 

1. Створити районний координаційний центр для вирішення проблемних 

питань сімей переселенців з території Автономної Республіки Крим та 

м.Севастополя (додається). 

2. Затвердити план заходів щодо здійснення передбачених чинним 

законодавством Українисоціальних виплат, допомог, компенсацій, надання 

послуг та виконання інших життєво важливих завдань, вирішення проблемних 

питань, пов’язаних із розміщенням та тимчасовим перебуванням сімей з 

території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя  (додається). 

3. Забезпечити інформування громадян, які прибувають з Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя залізничним та автотранпортом, шляхом 

розміщення інформації на залізничному вокзалі, автостанції, у засобах масової 

інформації, на території сільських та селищних рад, громадських місцях.  

4. Управлінню соціального захисту населення забезпечити інформування 

районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту  

населення облдержадміністрації.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Бобошка В.М. 

 

 

Голова районної 

державної адміністрації   О.Д.Власенко    
 

 

03 квітня 2014 року     м. Прилуки         № 130 

  



Додаток 

до розпорядження голови 

районної державної адміністрації  

03 квітня 2014 року № 130 

        

Склад  

районного координаційного центру 

 

Бобошко Володимир Михайлович 

 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, голова 

координаційного центру; 

Павлютіна Ірина Миколаївна - заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови 

координаційного центру;  

 

Бутко Наталія Петрівна - начальник управління соціального 

захисту населення 

райдержадміністрації, секретар 

координаційного центру; 

 

Члени районного координаційного центру 

 

Данілевський Віктор Миколайович  

 

- начальник Прилуцького 

міськрайонного управління юстиції  (за 

згодою); 

Дементєва Наталія Григорівна - директор районного центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та 

молоді; 

 

Заєць Володимир Петрович  

 

- головний лікар Прилуцької 

центральної районної лікарні; 

 

Косенко Ніна Дмитрівна - директор Прилуцького районного 

територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних 

послуг); 
 

Матвєєв Олександр Олександрович - начальник управління Пенсійного 

фонду України в м. Прилуках та 

Прилуцькому районі (за згодою); 

 

Мусійченко Надія Володимирівна - начальник управління фінансів 

райдержадміністрації ; 

 

 



Нестеренко Анатолій Олександрович  - директор Прилуцького 

міськрайонного центру зайнятост (за 

згодою)і; 

 

Стукалова Антоніна Володимирівна - начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства, головний архітектор; 
 

Терентій Лариса Миколаївна 

 

- начальник служби у справах дітей; 

Федоренко Людмила Миколаївна - завідувач сектору у справах сім’ї, 

молоді та спорту; 

 

Черненко Оксана Іванівна 

 

- в. о. начальника відділу юридичної  

та кадрової роботи 

райдержадміністрації ; 

 

Шкурат Анатолій Михайлович 

 

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної 

роботи апарату райдержадміністрації; 

 

Щербина Тамара Анатоліївна - начальник Прилуцького міського 

відділу управління Державної 

міграційної служби України в 

Чернігівській області (за згодою); 

 

Юрасюк Олексій Степанович  - начальник відділу освіти 

райдержадміністрації. 

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації              Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                          

розпорядження голови районної 

державної адміністрації  

03 квітня 2014 року № 130 

 

Районний план заходів 

щодо забезпечення належного рівня соціального захисту  

і підтримки сімей переселенців з території Автономної Республіки Крим  

та м. Севастополя 

 

1. Забезпечити розміщення та надання тимчасового житла переселенцям, 

у тому числі сім’ям військовослужбовців, які прибули з території Автономної 

Республіки Крим та м. Севастополя на територію Прилуцького району.  

Відділ містобудування, архітектури 

та житлово-комунального 

господарства, 

відділ з питань цивільного захисту, 

взаємодії з правоохоронними органами, 

оборонної і мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністрації 

 

2. Забезпечити відкриття «гарячих» телефонних ліній для координації  

роботи щодо розселення сімей, а також надання роз’яснень переселенцям щодо 

можливості отримання соціальної підтримки за місцем тимчасового 

перебування із зазначенням адреси установи, до якої заявники можуть 

звернутися.  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

 

3. Забезпечити у триденний термін після прибуття реєстрацію 

переселенців за визначеним місцем проживання, відновлення втрачених 

документів.  

Прилуцький міський відділ управління 

Державної міграційної служби 

України в Чернігівській області 

 

4. Забезпечити працевлаштування переселенців, у тому числі на 

громадських роботах.  

Прилуцький міськрайонний центр 

зайнятості 

 

5. Організувати навчання дітей у закладах освіти і забезпечити виховання 

у дошкільних навчальних закладах.  

      Відділ освіти райдержадміністрації  

 



6. Забезпечити соціальний супровід сімей переселенців для вирішення 

проблемних питань, пов’язаних з іх тимчасовим місцем перебування, у тому 

числі психологічної допомоги. 

Сектор сім’ї, молоді та спорту 

райдержадміністрації, служба у 

справах дітей райдержадміністрації, 

районний центр соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді 

 

7. Забезпечити виконання заходів соціального захисту та пенсійного 

забезпечення населення.  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації, 

управління Пенсійного фонду України 

в м. Прилуках та Прилуцькому районі  

 

 8. Забезпечити виконання заходів медичного обслуговування. 

Передбачити спрощений механізм огляду МСЕК та складання, у разі 

необхідності, індивідуальної програми реабілітації,  для захисту прав осіб, які 

мають інвалідність, профзахворювання, що дозволить оперативно забезпечити 

їх відповідними послугами.  

Прилуцька центральна районна 

лікарня      

 

9. Забезпечити надання фінансово-матеріальної підтримки сім’ям 

переселенців.  

Управління фінансів 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищних рад 

 

 10. Здійснювати координацію заходів щодо надання допомоги 

переселенцям з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя.  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації  

 

 

Керівник апарату райдержадміністрації              Л.В. Нікітченко 

 

  

 

        

  
 


