
 
 

ПИРЯТИНСЬКА МІСЬКА РАДА ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

28.07.2021 № 184 

 

Про утворення групи виявлення та супроводження осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації 

або можливого ураження  

 

Відповідно до статей 34, 42 Закону України ,,Про місцеве самоврядування 

в Україні“, постанови Кабінету Міністрів України від 18 квітня 2018 р. № 282             

,,Про затвердження  Порядку виявлення осіб з інвалідністю та інших мало 

мобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або 

можливого ураження, та  організації  їх  супроводження“, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 338-р ,,Про затвердження 

плану заходів щодо підтримки осіб з інвалідністю на період дії карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України, та посилених протиепідемічних 

заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її наслідків“, 

розпорядження голови Полтавської облдержадміністрації від 16.07.2021 № 528 

,,Про групу виявлення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації або можливого 

ураження, та організації їх супроводження“, враховуючи лист Лубенської 

райдержадміністрації від 20.07.2021 №539/01-53 ,,Щодо утворення груп 

виявлення та супроводження осіб“: 

1. Утворити  групу виявлення та супроводження осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної 

ситуації або можливого ураження (далі – Група виявлення)  та  затвердити її  

персональний склад (додається). 

2. Групі виявлення забезпечити реалізацію в Пирятинській міській 

територіальній громаді плану заходів щодо підтримки осіб з інвалідністю на 

період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, та посилених 

протиепідемічних заходів у зв’язку з поширенням гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, мінімізації її 

наслідків. 

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на 

заступника міського голови з питань діяльності виконкому міської ради 

Коваленко Т.В. 

 

Міський голова Андрій СІМОНОВ  



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 

Розпорядження  

міського голови  

28.07.2021 № 184 

 

Склад 

групи виявлення та супроводження осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, які проживають у зоні надзвичайної ситуації 

або можливого ураження (далі – Група виявлення) 

 

Коваленко  

Тамара Василівна 

- заступник міського голови з питань 

діяльності виконкому міської ради, 

голова Групи виявлення 
   

Яременко 

Ольга Олександрівна 

 

- начальник відділу соціального захисту 

та охорони здоров’я виконкому міської 

ради, заступник голови Групи 

виявлення 

 

Пархомова 

Наталія Василівна 

- завідувач відділенням соціального 

супроводу осіб/сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, 

Пирятинського центру надання 

соціальних послуг Пирятинської міської 

ради, секретар Групи виявлення 

 

члени Групи виявлення: 

   

Грицай 

Інна Ігорівна 

- начальник служби у справах дітей 

виконкому міської ради  

 

Гудзь  

Володимир Володимирович 

 

- начальник відділу з питань надання 

державних соціальних допомог, субсидій, 

інших видів соціальної підтримки 

населення та роботи з інформаційними 

системами №3  управління соціального 

захисту населення Лубенської районної 

державної адміністрації (за згодою) 

   

Іванченко 

Тетяна Іванівна 

- медичний директор комунального 

підприємства ,,Пирятинська лікарня 

Пирятинської міської ради“ (за згодою) 

 



Карабут 

Юлія Петрівна 

- фахівець із соціальної роботи відділення 

соціального супроводу осіб/сімей, які 

перебувають в складних життєвих 

обставинах, Пирятинського центру 

надання соціальних послуг Пирятинської 

міської ради (за згодою) 

   

Киричевський 

Єгор Миколайович 

- виконувач обов’язків директора 

Комунального підприємства ,,Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Пирятинської міської ради“ (за згодою) 

 

Педяш  

Роман Олегович 

 
- 

 

завідувач сектору оборонної роботи, 

цивільного захисту та взаємодії з 

правоохоронними органами виконкому 

міської ради 

   

Поїденчук  

Руслан Миколайович 

 

- психолог відділення соціального 

супроводу осіб/сімей, які перебувають в 

складних життєвих обставинах, 

Пирятинського центру надання 

соціальних послуг Пирятинської міської 

ради (за згодою) 

   

Хворостян 

Олександра Олександрівна 

- головний спеціаліст відділу освіти, молоді 

та спорту міської ради 

 

Юрченко  

Наталія Іванівна 

 
- 

 

головний спеціаліст відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я виконкому 

міської ради 

 

 

 

Керуючий справами 

виконкому міської ради Ірина КОЗІН 


