
 
УКРАЇНА 

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 штабу та 

затвердження плану заходів соціального 

забезпечення громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої 

території та районів проведення 

антитерористичної операції в 

Прилуцький район Чернігівської області 

 

На виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 11 червня 

2014 року №588-р "Питання соціального забезпечення громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції" та розпорядження голови обласної державної 

адміністрації від 01 липня 2014 року № 374, з метою забезпечення належного 

рівня координації діяльності місцевих органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Прилуцького 

району Чернігівської області з районним штабом з питань, пов'язаних із 

соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції: 

 

1. Утворити районний штаб для вирішення проблемних питань, 

пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції в Прилуцький район Чернігівської області (додається).  

2. Затвердити план заходів, пов'язаних із соціальним забезпеченням 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції в Прилуцький район 

Чернігівської області (додається).  

3. Забезпечити інформування громадян, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції в 

Прилуцький район Чернігівської області та прибувають залізничним та 

автомобільним транспортом, шляхом розміщення інформації на залізничному 

вокзалі, автостанції, у засобах масової інформації, на території сільських та 

селищних рад, громадських місцях.  
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4. Управлінню соціального захисту населення забезпечити інформування 

районної державної адміністрації та Департаменту соціального захисту 

населення обласної державної адміністрації.  

5. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого 

заступника голови райдержадміністрації Росовського Д.М. 

 

 

Голова районної  

державної адміністрації  І.В. Тютюнник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до розпорядження голови 

райдержадміністрації  

15 липня 2014 року № 301 

 

Склад 

районного штабу для вирішення проблемних питань, пов'язаних із 

соціальним забезпеченням громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції в Прилуцький район Чернігівської області  

 

Росовський 

Денис Михайлович 

- перший заступник голови районної 

державної адміністрації, голова штабу; 

Мирвода 

Григорій Іванович  

- заступник голови районної державної 

адміністрації, заступник голови штабу; 

Бутко  

Наталія Петрівна 

- начальник управління соціального захисту 

населення, секретар штабу; 

 

Члени районного штабу: 

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); 

Меша  

Олександр Георгійович  

- начальник Прилуцького МВ (з 

обслуговування м. Прилуки та Прилуцького 

району) УМВС України в Чернігівській 

області (за згодою); 

Мусійченко 

Надія Володимирівна 

- начальник фінансового управління 

райдержадміністрації; 



Нестеренко 

Анатолій Олександрович  

- директор Прилуцького міськрайонного 

центру зайнятості (за згодою); 

Петренко  

Сергій Владиславович  

- директор Прилуцької міжрайонної 

виконавчої дирекції Чернігівського 

обласного відділення Фонду соціального                  

страхування з тимчасової втрати 

працездатності (за згодою); 

Симоненко  

Лідія Григорівна 

- начальник відділу інформаційної 

діяльності та комунікацій з громадськістю 

апарату райдержадміністрації; 

Стрекозов 

Микола Єгорович 

- головний спеціаліст Прилуцького 

міськрайонного управління Головного 

управління Держсанепідемслужби у 

Чернігівській області, завідувач сектором 

організації санепіднагляду (за згодою);  

Стукалова 

Антоніна Володимирівна 

- начальник відділу містобудування, 

архітектури та житлово-комунального 

господарства райдержадміністрації, 

головний архітектор; 

Терентій  

Лариса Миколаївна 

- начальник служби у справах дітей 

райдержадміністрації ; 

Ткаченко  

Андрій Миколайович 

- начальник Прилуцького МРВ УДСНС 

України в Чернігівській області (за згодою);  

Тимошенко 

Олена Сергіївна 

- спеціаліст І категорії  у справах сім’ї, 

молоді та спорту райдержадміністрації;  

Черненко  

Оксана Іванівна 

- в.о. начальника відділу юридичної та 

кадрової роботи апарату 

райдержадміністрації; 

Шкурат 

Анатолій Михайлович  

- начальник відділу з питань цивільного 

захисту, взаємодії з правоохоронними 

органами, оборонної і мобілізаційної роботи 

апарату райдержадміністраці; 

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 

райдержадміністрації  

15 липня 2014 року № 301 

 

ПЛАН 

заходів, пов'язаних із соціальним забезпеченням громадян України,  

які переміщуються з тимчасово окупованої території та  

районів проведення антитерористичної операції  

в Прилуцький район Чернігівської області 

 

1. Забезпечити ведення реєстру громадян України, які переміщуються з 

тимчасово окупованої території та районів проведення антитерористичної 

операції в Прилуцький район Чернігівської області та інформування районного  

штабу з питань соціального забезпечення громадян України, які переміщуються 

з тимчасово окупованих територій та районів проведення антитерористичної 

операції, про кількість громадян, розміщених у визначених районним штабом 

приміщеннях для тимчасового проживання. 

Прилуцький міський відділ управління 

Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області, управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації   

 

2. Передавати всю наявну інформацію про громадян України, які 

переселяються з Автономної Республіки Крим та м. Севастополя і районів 

проведення антитерористичної операції в  Прилуцький район Чернігівської 

області, в Прилуцький міський відділ управління Державної міграційної 

служби України в Чернігівській області. 

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації   

 

3. Здійснювати обмін інформацією про реєстр громадян України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції в  Прилуцький район Чернігівської області, із 

місцевими органами виконавчої влади з урахуванням вимог Закону України 

«Про захист персональних даних». 

Прилуцький міський відділ управління 

Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області, управління 

соціального захисту населення 

райдержадміністрації, Прилуцький МРВ 

УДСНС України в Чернігівській області,  

відділ  містобудування, архітектури та            

житлово-комунального господарства 



райдержадміністрації, Прилуцький МВ 

(з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області), Прилуцька 

центральна районна лікарня, відділ 

освіти райдержадміністрації,  

виконкоми сільських, селищних рад 

 

4. Сприяти у відновленні паспортних документів громадянам України, які 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції в Прилуцький район Чернігівської області. 

Прилуцький міський відділ управління 

Державної міграційної служби України в 

Чернігівській області 

 

5. Забезпечити надання безоплатної правової допомоги громадянам 

України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та районів 

проведення антитерористичної операції в Чернігівську область.  

 Прилуцьке міськрайонне управління 

юстиції, управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації,   

виконкоми сільських, селищних рад 

 

6. Підготувати та подати до районного штабу перелік об'єктів державної 

та комунальної власності в розрізі адміністративно-територіальних одиниць  

Прилуцького району Чернігівської області, у яких можливе розміщення 

громадян України, які переміщуються з тимчасово окупованої території та 

районів проведення антитерористичної операції в  Прилуцький район 

Чернігівської області, та забезпечити постійне оновлення зазначеного переліку 

об'єктів.  

Відділ містобудування, архітектури та            

житлово-комунального господарства 

райдержадміністрації, виконкоми 

сільських, селищних рад 

 

7. Забезпечити щодо громадян України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції в  

Прилуцький район Чернігівської  області: 

сприяння у продовженні навчання та здобуття освіти;  

 Відділ освіти райдержадміністрації,  

виконкоми сільських, селищних рад 

 

транспортування осіб, які внаслідок хвороби не можуть пересуватися 

самостійно або потребують постійного догляду, та (у разі необхідності) у 

супроводі медичного працівника; 



   Прилуцька центральна районна лікарня,  

виконкоми сільських, селищних рад 

 

надання необхідної медичної допомоги в державних та комунальних 

закладах охорони здоров'я; 

  Прилуцька центральна районна лікарня, 

виконкоми сільських, селищних рад 

 

розв'язання проблем, пов'язаних з їх соціальним захистом, зокрема 

відновлення всіх соціальних виплат, надання допомоги в працевлаштуванні;  

Управління соціального захисту населення  

райдержадміністрації, фінансове  

управління райдержадміністрації, 

управління Пенсійного фонду України в  

 м. Прилуках та Прилуцькому районі,  

Прилуцький МРЦЗ, Прилуцька 

міжрайонна виконавча  дирекція 

Чернігівського обласного відділення 

Фонду соціального страхування з 

тимчасової втрати працездатності, 

 виконкоми сільських, селищних рад 

 

створення належних умов для їх тимчасового проживання;  

Виконкоми сільських, селищних рад 

 

8. Забезпечити через засоби масової інформації, соціальні мережі 

розповсюдження інших матеріалів щодо інформування громадян України, яі 

переміщуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 

антитерористичної операції в Прилуцький район Чернігівської області, 

стосовно їх прав та обов'язків, шляхів розв'язання соціально-побутових 

проблем. 

Відділ інформаційної діяльності та 

комунікацій з громадськістю апарату 

райдержадміністрації, Прилуцька 

центральна районна лікарня, відділу 

освіти райдержадміністрації, 

Прилуцький МРВ УДСНС України в      

Чернігівській області, Прилуцький МВ  

(з обслуговування м. Прилуки та 

Прилуцького району) УМВС України в 

Чернігівській області, управління 

соціального захисту населення              

райдержадміністрації,  Прилуцьке 

міськрайонне управління  юстиції,  



відділ містобудування, архітектури та            

житлово-комунального господарства, 

виконкоми сільських, селищних рад 

 

9. Забезпечити роботу телефонної «гарячої  лінії» для надання роз'яснень 

прав та обов'язків громадянам України, які переміщуються з тимчасово 

окупованої території та районів проведення антитерористичної операції в  

Прилуцький район Чернігівської області, шляхів розв'язання їх соціально-

побутових проблем.  

Управління соціального захисту 

населення райдержадміністрації,  

                                                                  Прилуцький МРВ УДСНС України в          

Чернігівській області, виконкоми 

сільських, селищних рад 

 

 

Керівник аппарату 

райдержадміністрації                                            Л.В. Нікітченко 

 

 

 

 

 
  

 


