
 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

НАКАЗ 
 

07.12.2016  м. Суми № 111-ОД  
                   
             
Про видачу інваліду 
автомобіля, повернутого 
Департаменту соціального 
захисту населення 

 
 У зв’язку з поверненням Департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації автомобіля, відповідно до  пунктів 
16, 18  постанови Кабінету Міністрів України від 19 липня 2006 р. № 999 «Про 
затвердження Порядку забезпечення інвалідів автомобілями», звіту 
консультативно-експертного центру «Ікар ВМЗ сервіс» про незалежну 
експертну оцінку ринкової вартості автотранспортного засобу ЗАЗ-110206, 
2005 року виготовлення, ідентифікаційний номер Y6D11020660414791, колір 
синій, за результатами розгляду на засіданні колегії Департаменту соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації документів та 
заяв на забезпечення автомобілями, що були у користуванні і надійшли                     
від структурних підрозділів з питань (праці) соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій  
 
НАКАЗУЮ: 
 

 1. Видати ХХХХХХХХХХ, ХХХХХХХХХХХХХХ                           
(м.Суми, ХХХХХХХХХХХХ), який перебуває на обліку з 28 січня 2011 року 
по забезпеченню автомобілем у першочерговому  порядку із числа 
позачерговиків, черговість на забезпечення № 22, безоплатно, відповідно до 
пунктів 1, 3, 5, 16, 18, 26, 29, 34, 37 вищезазначеного Порядку за  наявності 
медичних показань на право забезпечення автомобілем та протипоказань до 
керування ним,   якщо   керування   автомобілем    буде    здійснювати  інша 
особа, якій передається  право користування автомобілем, та яка зареєстрована 
в одному населеному пункті  з інвалідом (за відсутності протипоказань до 
керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування 
автомобілем), у разі відсутності в особистому користуванні інваліда 
автомобіля, у тому числі придбаного за власні кошти, строк експлуатації якого 
менше ніж п’ять років, за його письмовою згодою, для використання протягом 
строку, визначеного  з урахуванням терміну експлуатації попереднім інвалідом. 

Автомобіль видати з правом передачі керування ХХХХХХХХХХ 
(м.Суми, ХХХХХХХХХ ). 

2. Не включати до списку на видачу автомобіля інвалідів згідно                            
з додатком. 
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3. Відділу соціальних послуг та соціального захисту інвалідів видати 

автомобіль відповідно до вимог діючого законодавства. 
 5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту - начальника управління фінансів та соціального 
обслуговування населення Департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації Пономаренка Г.М. 
 
 
Директор                                                                                  М.В.Дубровський 
 



07.12.2016 № 111-ОД

№ 
чер- 
ги

Прізвище,ім'я,  по-
батькові

Дата 
взяття на 
облік

Рік 
народ-
же-
ння

Група 
інва-
лід-
ності

Назва району
Умови 
забез-
печення

1 ХХХХХХХХХХХХХХ 30.11.2004 1923 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ управління           
2 руками і           
1 ногою

2 ХХХХХХХХХХХХХХ 03.06.2005 1923 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом                          
передачі

3 ХХХХХХХХХХХХХХ 10.06.2005 1925 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

4 ХХХХХХХХХХХХХХ 06.07.2005 1926 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

5 ХХХХХХХХХХХХХХ 07.07.2005 1929 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

6 ХХХХХХХХХХХХХХ 28.07.2005 1924 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

7 ХХХХХХХХХХХХХХ 30.03.2006 1919 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

8 ХХХХХХХХХХХХХХ 03.05.2006 1918 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

9 ХХХХХХХХХХХХХХ 29.06.2006 1933 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

10 ХХХХХХХХХХХХХХ 04.07.2006 1927 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

11 ХХХХХХХХХХХХХХ 17.10.2006 1927 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

12 ХХХХХХХХХХХХХХ 12.04.2007 1925 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

13 ХХХХХХХХХХХХХХ 19.09.2007 1922 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

14 ХХХХХХХХХХХХХХ 20.05.2008 1920 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

15 ХХХХХХХХХХХХХХ 25.07.2008 1927 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

16 ХХХХХХХХХХХХХХ 28.10.2009 1924 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

Додаток
до наказу директора Департаменту
 соціального захисту населення
Сумської обласної державної адміністрації

заява від 08.02.2013

акт від  06.08.2014, заява  від   18.11.2016  
(пропонувати автомобілі   марки   Daewoo)
заява від  15.02.2013

заяви від 29.09.2008, 27.02.2013 

заяви від  05.02.2013 , 16.11.2016 

заяви від  17.03.2014, 08.11.2016

заяви від  04.02.2013, 21.05.2013

 акт від 23.07.2014, заява від 17.11.2016 
(пропонувати авто до 5 років)

заява від  12.02.2012

акт від 06.08.2014, заява  від 29.11.2016 

заява від 20.01.2015

заяви від  10.12.2008, 08.02.2013

заява від 27.02.2013

які безпосередньо брали участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією

Відмова від забезпечення

заява від 20.02.2013 

Список інвалідів з числа осіб, 

заява від 01.02.2013

заява від  07.08.2015 (пропонувати авто до 8 
років)



17 ХХХХХХХХХХХХХХ 28.02.2010 1929 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

18 ХХХХХХХХХХХХХХ 31.05.2010 1922 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

19 ХХХХХХХХХХХХХХ 31.05.2010  ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

20 ХХХХХХХХХХХХХХ 30.06.2010 1923 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

21 ХХХХХХХХХХХХХХ 31.08.2010 1926 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

22 ХХХХХХХХХХХХХХ 28.01.2011 1921 ХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с правом  
передачі

отримує

Заступник директора Департаменту -
начальник управління Г.М.Пономаренко

Начальник відділу соціальних
послуг та соціального захисту інвалідів Т.І.Марченко

заяви від 03.04.2014, 15.11.2016

заява від  07.02.2013

помер  07.08.2015

заява від  19.12.2013

акти від   15.04.2013, 06.08.2014,  
04.06.2015,  від 17.11.2016, лист 
Департаменту  соцзахисту населення 
Сумської міської ради від 28.11.2016           
№ 12.01-30/9099/07
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