
 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

НАКАЗ 
 

07.06.2018  м. Суми № 47-ОД      
 
Про підготовку установ 
соціального захисту населення 
до роботи в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років 

 
З метою забезпечення стабільної роботи підвідомчих установ соціальної 

сфери в осінньо-зимовий період  2018-2019 років 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити комісію з питань координації дій, пов’язаних з підготовкою 
до стабільної роботи підвідомчих установ в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років, згідно з додатком 1.  

2. Затвердити: 
2.1. План заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 

2018-2019 років стаціонарних установ сфери соціального захисту населення 
(додається). 

2.2. План заходів щодо підготовки до роботи територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів надання 
соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг по догляду 
вдома об’єднаних територіальних громад, реабілітаційних установ, Центру 
реінтеграції бездомних осіб в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 
(додається). 

3. Керівникам стаціонарних та реабілітаційних установ, територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), центрів 
надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг по 
догляду вдома об’єднаних територіальних громад, Центру реінтеграції 
бездомних осіб забезпечити виконання у повному обсязі завдань по підготовці 
установ до роботи в осінньо-зимовий період відповідно до планів заходів та 
строків їх виконання. 

4. Керівникам територіальних центрів соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню соціальних послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру реінтеграції бездомних осіб забезпечити 
подання інформації згідно з додатками: 8 (8.1, 8.2, 8.3, 8.4) «Дані про стан 
підготовки до зими стаціонарних відділень територіальних центрів соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг), 9 «Інформація щодо підготовки 
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до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років стосовно соціального 
захисту бездомних осіб», 10 «Інформація щодо соціального захисту одиноких і 
одиноко проживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю» відповідно до 
термінів їх подання. 

5. Стан виконання завдань по підготовці установ до стабільної роботи в 
осінньо-зимовий період розглянути на засіданні колегії Департаменту у вересні 
2018 року. 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ директора Департаменту 
соціального захисту населення від 07.06.2017 № 67-ОД «Про підготовку 
установ і закладів соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2017-2018 років». 
 7. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
Тимчасово виконуючий 
обов’язки директора Л.П.Мусіяка 



                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

       Наказ директора Департаменту  
       соціального захисту населення  
       Сумської обласної державної 

                                                                                                                                                               адміністрації  
 

       07.06.2018 № 47-ОД 
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План 
заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років  

стаціонарних установ сфери соціального захисту населення 
 

 
 
 

№ 
п/п 

 Зміст заходу  Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
1. Розробити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий 

період 2018-2019 років по кожній із підвідомчих установ, звернувши 
увагу на шляхи попередження та подолання недоліків, що мали 
місце у минулому осінньо-зимовому періоді, на забезпечення 
безперебійного функціонування підвідомчих установ, охорони життя 
і здоров’я людей 

до 
14.06.2018 

 Директори інтернатних установ 

2. Забезпечити надання звітності Міністерству соціальної політики 
України з питань підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
підвідомчих установ (додаток 2) 

з 15.06.2018  
05 та 20 
числа 

кожного 
наступного 

місяця  

 Мусіяка   Л.П.,  Марченко  Т.І., 
 директори інтернатних установ 

3. Утворити постійно діючі бригади для ліквідації нестандартних та 
аварійних ситуацій 

до 
14.06.2018 

 Директори інтернатних установ  

4. Забезпечити персональну відповідальність за ремонт електроплит, 
споживання енергоносіїв та пально-мастильних матеріалів понад 
встановленої норми 

до 
14.06.2018 

Директори інтернатних установ 
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                                                                                                                                                                                    Продовження додатка 

 
 
 
 

1 2 3 4 
5. Розробити графіки помісячного споживання енергоносіїв до 

кінця поточного року у межах залишків установлених лімітів 
та здійснювати щоденний контроль за їх  використанням  

до 
14.06.2018 

 Директори інтернатних установ  

6. Розробити заходи з енергозбереження з урахуванням 
основних напрямів: 
- заміна застарілих приладів обліку; 
- застосування сучасних ізоляційних матеріалів; 
- регулювання подачі теплоносія в залежності від часу доби, 
пори року, зовнішньої температури тощо; 
- заміна віконних та дверних блоків. 
У разі наявності відповідних заходів неухильно 
дотримуватись їх виконання 

до 
10.08.2018 

 Директори інтернатних установ 

7. 
 
 

Провести необхідні ремонтні роботи та роботи по 
обслуговуванню будівель, автотранспорту, водо-тепло- мереж, 
опалювальної та освітлювальної систем, каналізації, 
телефонної мережі, ліфтового господарства, під’їзних шляхів 
підвідомчих установ (додатки 3, 4). Здійснити технічне 
обслуговування та, у разі потреби, придбання і монтаж 
приладів обліку теплової енергії, електроенергії та води.  
Поновити інвентар для боротьби зі сніговими заметами, 
спецодяг та взуття. 
Придбати та заготовити достатню кількість сипких матеріалів 
та солі для посипання тротуарів на випадок ожеледиці 

до 
17.08.2018 

 
 
 
 
 

до 
28.09.2018 

до 
28.09.2018 

 Директори інтернатних установ  
 
 
 
 
 
 
 Директори інтернатних установ 
 
 Директори інтернатних установ 

8. Здійснювати оплату послуг територіальних органів, установ та 
закладів державної установи «Сумський обласний 
лабораторний центр Держсанепідслужби України» з 
проведення сезонних заходів дезинсекції та дератизації 

постійно  Директори інтернатних установ 

9. Переукласти угоди на теплопостачання з відповідними 
організаціями 

до 
17.08.2018 

 Директори інтернатних установ  
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                                                                                                                                                                                    Продовження додатка 

 
 
 
 

1 2 3 4 
10. Забезпечити утеплення віконних рам житлових і виробничих 

приміщень 
до 

01.10.2018 
Директори інтернатних установ   

11. Перевірити технічний стан електромережі, пожежної 
сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів 
пожежегасіння у підвідомчих установах, у разі необхідності, 
відремонтувати і доукомплектувати 

до 
17.08.2018 

 Директори інтернатних установ  

12. Виконати гідравлічні випробування зовнішніх теплових 
мереж та внутрішньо будинкових систем опалення. 
Утворити запас палива (дров) на опалювальний сезон не 
менш, ніж 80 відсотків до потреби (додаток 5) 

до 
31.08.2018 

до 
14.09.2018 

 Директори інтернатних установ 
 
 Директори інтернатних установ  

13. Забезпечити автотранспортний парк необхідними матеріалами 
і підготувати його до роботи в зимових умовах 

до 
05.10.2018 

 Директори інтернатних установ  

14. Здійснити заготівлю картоплі, овочів, фруктів і консервації 
для організації харчування в будинках-інтернатах та 
концентрованих, грубих і соковитих кормів для потреб 
тваринництва підсобних господарств будинків-інтернатів 
(додаток 6) 

до 
05.10.2018 

 Директори інтернатних установ  

15. Утворити необхідний запас скрапленого газу (у балонах), дров 
та іншого палива для харчоблоків будинків-інтернатів на 
випадок екстремальних ситуацій 

до 
14.09.2018 

 Директори інтернатних установ  

16. Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу і взуття 
зимового асортименту та створити необхідний запас для підо-
пічних будинків-інтернатів згідно із встановленими нормами 

до 
15.08.2018 

 Директори інтернатних установ  

17. Спрямувати кошти загального та спеціального фонду 
кошторисів підвідомчих установ для здійснення першо-
чергових заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-
зимовий період. У разі необхідності внести зміни до 
кошторисів у частині використання коштів загального та 
спеціального фонду 

у ході підготовки 
до роботи в 

осінньо-зимовий 
період 

2018-2019 років 

Кузнецова Т.Л.,        директори 
інтернатних установ  
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                                                                                                                                                                                     Продовження додатка 

 
 
 

Заступник директора Департаменту – 
начальник управління           Л.П.Мусіяка 
 
Начальник відділу соціальних послуг 
та соціального захисту осіб з інвалідністю                        Т.І.Марченко 

1 2 3 4 
18. Забезпечити трудову реабілітацію осіб з інвалідністю шляхом  

відновлення діяльності  лікувально - трудових майстерень 
до  

31.08.2018 
 Директори інтернатних установ   

19. Організувати і здійснити перевірку стану готовності 
підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років, підготувати інформаційно-аналітичну 
довідку до засідання колегії Департаменту соціального 
захисту населення 

до 
20.09.2018 

 Мусіяка   Л.П.,   Марченко   Т.І. 

20. Провести засідання колегії Департаменту соціального захисту 
населення за підсумками оперативної інформації з місць і 
матеріалами перевірок готовності підвідомчих установ до 
роботи взимку 

до 
28.09.2018 

 Мусіяка   Л.П.,   Марченко   Т.І. 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ директора Департаменту 
соціального захисту населення 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
 
07.06.2018 № 47-ОД  

 

 

     План заходів 
       щодо підготовки до роботи територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), центрів надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, реабілітаційних установ, Центру реінтеграції бездомних осіб 

в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 
 

№ 
п/п 

Зміст заходу Термін 
виконання 

Відповідальні виконавці 

1 2 3 4 
1. Детально проаналізувати підсумки роботи у 

попередньому році, розробити та затвердити заходи 
щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
2018-2019 років 

до 
15.06.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
2. Розробити заходи щодо підготовки до роботи в осінньо-

зимовий період 2018-2019 років по кожній з підвідомчих 
установ із зазначенням шляхів подолання недоліків 
безперебійного функціонування підвідомчих установ 
минулого осінньо-зимового періоду, забезпечення 
безперебійного функціонування підвідомчих установ (у 
тому числі в складних погодних умовах та надзвичайних 
ситуаціях) з метою охорони життя і здоров’я людей з 
урахуванням основних напрямів: 
- децентралізація систем теплопостачання; 
- заміна застарілих приладів обліку; 
- застосування сучасних ізоляційних матеріалів; 
- заміна старих опалювальних котлів на нові з ККД 
більше 92 відсотків; 
- регулювання подачі теплоносія в залежності від часу 
доби, пори року, зовнішньої температури тощо; 
- заміна віконних та дверних блоків. 
Забезпечити неухильне дотримання вимог відповідних 
заходів. 
Копії затверджених заходів направити Департаменту 

до  
02.07.2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

до  
09.07.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів  
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб, на балансі 
яких знаходяться об'єкти 
теплопостачання 

3. Забезпечити надання Департаменту звітності про хід 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 
підвідомчих установ (додатки 2, 7, 8(8.1, 8.2, 8.3, 8.4), 9, 
10 

з 26.06.2018 
01 та 15 
числа 

кожного 
наступного 

місяця 

Мусіяка Л.П., Марченко Т.І., керівники 
структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального    обслуговування,   центрів  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   надання соціальних послуг, 

відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

4. Виконати гідравлічні випробування зовнішніх теплових 
мереж та внутрішньо будинкових систем опалення. 
 
Утворити запас твердого/рідкого палива на 
опалювальний сезон у кількості не менш, ніж  
80 відсотків від потреби. 
 
Утворити необхідний запас скрапленого газу (у 
балонах), дров та іншого палива для установ на випадок 
надзвичайних ситуацій 

до  
23.08.2018 

 
до 

14.09.2018 
 
 

до  
09.10.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб, на балансі 
яких знаходяться об’єкти 
теплопостачання 

5. Створити постійно діючі бригади для ліквідації 
нестандартних та аварійних ситуацій 

до  
26.06.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних   послуг   по  догляду  вдома  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   об’єднаних територіальних громад, 

реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

6. Забезпечити персональну відповідальність за ремонт 
електроплит, споживання енергоносіїв та пально-
мастильних матеріалів понад встановленої норми 
 

до  
26.06.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

7. Розробити графіки помісячного споживання енергоносіїв 
до кінця поточного року у межах залишків встановлених 
лімітів та здійснювати щоденний контроль за їх 
використанням 
 

до  
26.06.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

8. Провести необхідні роботи з ремонту та обслуговування 
будівель, покрівель, вентиляційних установок, автотран- 

до 
20.08.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
 спорту, водо- і тепломереж, опалювальних та 

освітлювальних систем, каналізації, телефонної мережі, 
ліфтового господарства, під’їзних шляхів підвідомчих 
установ. 
 
Здійснити технічне обслуговування та, в разі потреби, 
придбання і монтаж приладів обліку теплової енергії, 
електроенергії та води. 

 

Поновити (за необхідності) інвентар для боротьби зі 
сніговими заметами, спецодяг та взуття. 
 

Придбати та заготовити достатню кількість сипких 
матеріалів і солі для посипання тротуарів на випадок 
ожеледиці 

 
 
 
 
 

до  
01.10.2018 

 

 
до  

01.10.2018 
 

до  
01.10.2018 

районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

9. Забезпечити укладання/переукладання угод на 
теплопостачання з відповідними організаціями 

до  
20.08.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

10. Здійснювати оплату послуг територіальних органів, 
установ   та   закладів   державної   установи  «Сумський  

постійно Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
 обласний лабораторний центр Держсанепідслужби 

України» з проведення сезонних заходів дезинсекції та 
дератизації 

 районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

11. Перевірити технічний стан електромережі, пожежної 
сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів 
пожежогасіння в установах, у разі необхідності, 
відремонтувати і доукомплектувати. 
Доукомплектувати (за необхідності) установи  
вогнегасниками в межах, передбачених діючими 
нормативами. 
Здійснити повірку вогнегасників у разі потреби 

до  
01.08.2018 

 
 

до  
20.08.2018 

 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

12. Забезпечити утеплення віконних рам житлових і 
виробничих приміщень 

до  
01.10.2018 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних  
центрів, Центру реінтеграції бездомних  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   осіб 

13. Забезпечити автотранспортний парк необхідними 
матеріалами і підготувати його до роботи у зимових 
умовах 

до  
15.10.2018 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

14. Здійснити заготівлю картоплі, овочів, фруктів та 
консервації для організації харчування підопічних у 
Сумському обласному центрі соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів, стаціонарних відділеннях комунального 
закладу «Територіальний центр соціального 
обслуговування та надання соціальної допомоги» 
Грунської сільської ради та Центру надання соціальних 
послуг Чернеччинської сільської ради 

до  
10.10.2018 

Керівники Сумського обласного центру 
соціальної реабілітації дітей-інвалідів, 
стаціонарних відділень комунального 
закладу «Територіальний центр 
соціального обслуговування та надання 
соціальної допомоги» Грунської сіль-
ської ради та Центру надання соціаль-
них послуг Чернеччинської сільської 
ради 

15. Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу і 
взуття зимового асортименту і створити необхідний 
запас для підопічних стаціонарних відділень 
комунального закладу «Територіальний центр 
соціального обслуговування та надання соціальної 
допомоги» Грунської сільської ради та Центру надання    
соціальних послуг Чернеччинської сільської ради, 
Центру реінтеграції бездомних осіб згідно з установле-
ними нормами 

до  
20.08.2018 

Керівники стаціонарних відділень 
комунального закладу «Територіальний 
центр соціального обслуговування та 
надання соціальної допомоги»  
Грунської сільської ради та Центру 
надання соціальних послуг Чернеччин-
ської сільської ради, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 



8 
 
                Продовження додатка 
1 2 3 4 

16. Забезпечити одиноких непрацездатних громадян, які 
знаходяться на обслуговуванні, твердим паливом, 
картоплею та овочами в повному обсязі відповідно до 
потреби 

до  
20.09.2018 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад 

17. Організувати проведення поточних ремонтних робіт 
будівель, в яких проживають підопічні територіальних 
центрів соціального обслуговування, центрів надання 
соціальних послуг, відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру реінтеграції бездомних 
осіб, вжити заходи по їх утепленню 

до  
20.09.2018 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

18. 
 

Забезпечити вчасне подання документів для призначення 
субсидій особам, які обслуговуються відділеннями 
соціальної допомоги вдома на: 
- житлово-комунальні послуги; 
 
 

- тверде паливо та скраплений газ 
 
 

 
 
 

з 01.10.2018 
до 30.11.2018 

 

постійно 
 

01 та 15 
числа кож-
ного наступ-
ного місяця 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад 

19. Узяти під контроль роботу по забезпеченню твердим 
паливом ветеранів війни 

постійно Керівники структурних підрозділів з 
питань  соціального  захисту  населення  



9 
 
                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   районних державних адміністрацій,    

міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад 

20. Активізувати роботу щодо функціонування утворених на 
базі діючих установ соціального обслуговування/ 
захисту банків одягу, взуття, білизни зимового 
асортименту, резерву медичних препаратів і матеріалів, 
необхідних для надання першої медичної допомоги, та 
інших засобів для надання екстреної допомоги 
бездомним особам 

до  
14.09.2018 

 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

21. Забезпечити утворення або поновлення роботи 
оперативних штабів для вжиття заходів, спрямованих на 
раннє виявлення одиноко проживаючих людей похилого 
віку, осіб з інвалідністю, бездомних осіб, з метою 
запобігання їх переохолодженню та обмороженню в 
осінньо-зимовий період із включенням до складу цих 
штабів представників органів охорони здоров’я, служби 
надзвичайних ситуацій, органів внутрішніх справ, а 
також на добровільних засадах – представників 
Товариства   Червоного   Хреста   України,  громадських,  

до  
14.09.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб  
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                Продовження додатка 
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 релігійних та інших організацій, волонтерів. 

 
Провести установчі засідання оперативних штабів щодо 
готовності до роботи в осінньо-зимовий період 
2018–2019 років 

  

22. Забезпечити організацію раннього виявлення одиноко 
проживаючих людей похилого віку, осіб з інвалідністю, 
бездомних осіб, збільшення кількості бригад соціального 
патрулювання на вулицях населених пунктів (у тому 
числі в нічний час) в осінньо-зимовий період 2018–2019 
років із залученням до цієї роботи безробітних, осіб, які 
проходять альтернативну службу, на добровільних 
засадах – представників Товариства Червоного Хреста 
України, громадських, релігійних та інших організацій, 
волонтерів 

Починаючи  
з 01.10.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

23. Забезпечити організацію надання притулку бездомним 
особам в осінньо-зимовий період: 
- визначити додаткові ліжко-місця у закладах 
соціального захисту для бездомних осіб, інших 
соціальних і медичних закладах/установах; 
- передбачити місця для обладнання пунктів обігріву та 
роздачі гарячої їжі; 
- передбачити переведення будинків нічного 
перебування на цілодобовий режим роботи і  
влаштування бездомних осіб до установ системи 
соціального захисту населення 

до  
01.10.2018 

Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
Центру реінтеграції бездомних осіб 
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24. Утворити та обладнати пункти обігріву та пункти 
роздачі гарячої їжі 

до  
19.10.2018 

 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

25. Забезпечити співпрацю з недержавними організаціями 
(громадські об’єднання, благодійні фонди, релігійні 
організації, осередки Товариства Червоного Хреста 
України тощо), донорами та отримувачами гуманітарної 
допомоги щодо надання допомоги бездомним особам з 
метою забезпечення їх притулком, одягом, їжею тощо та 
запобігання їх переохолодженню та обмороженню в 
осінньо-зимовий період 
 

постійно Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

26. Організувати/поновити роботу пунктів прийому від 
населення благодійної допомоги (теплих речей, взуття, 
продуктів харчування, медикаментів тощо) для 
поповнення банків одягу, взуття 
 

 

постійно Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень   по  наданню   соціальних 
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   послуг по догляду вдома об’єднаних 

територіальних громад, Центру реінте-
грації бездомних осіб 

27. Посилити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед 
населення щодо дій структурних підрозділів з питань 
соціального захисту населення в осінньо-зимовий період 
2018–2019 років, можливості отримання особами, у тому 
числі бездомними особами, необхідної допомоги, 
зокрема в надзвичайних ситуаціях (сильні морози тощо), 
у тому числі через засоби масової інформації: 
- забезпечити розповсюдження рекламно-
пропагандистської продукції (буклети, листівки, 
плакати, оголошення тощо) із зазначенням видів послуг 
та адрес місць, де бездомні особи, люди похилого віку  
та інші категорії осіб, які опинились у складних 
життєвих обставинах, можуть отримати допомогу; 
- забезпечити роботу та збільшити кількість «гарячих» 
телефонних ліній для отримання населенням 
оперативної та екстреної інформації щодо надання та 
отримання допомоги в осінньо-зимовий період 

постійно 
постійно 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 
 

28. Оновити зміст інформаційних матеріалів (плакатів, 
візиток тощо) з адресами установ і організацій, де 
бездомні можуть отримати ночівлю, одяг, харчування, 
розмістити їх у місцях перебування таких людей (ринки, 
вокзали та інше) 

до  
20.09.2018 

 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відділів/від- 
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   ділень по наданню соціальних послуг 

по догляду вдома об’єднаних територі-
альних громад, Центру реінтеграції 
бездомних осіб 

29. Установити жорсткий контроль за економним 
використанням енергоресурсів, води та витрат на послуги 
зв'язку 

постійно Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об’єднаних 
територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

30. Здійснювати заходи щодо дотримання правил і вимог 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, 
техніки безпеки та протипожежного захисту. 
Провести позачергові інструктажі з правил техніки 
пожежної безпеки 

постійно Керівники територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, 
відділів/відділень по наданню соціаль-
них послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

31. Ужити заходів щодо збільшення фінансування на 
видатки опалення, водопостачання, електроенергію з 
урахуванням зростання цін на енергоносії з метою 
належної підготовки та забезпечення сталого 
функціонування підвідомчих установ до роботи в 
осінньо-зимовий період 2018-2019 років  

постійно Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів 
надання соціальних послуг, відді-
лів/відділень   по   наданню  соціальних  
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
   послуг по догляду вдома об’єднаних 

територіальних громад, реабілітаційних 
центрів, Центру реінтеграції бездомних 
осіб 

32. Здійснити перевірку стану готовності усіх підвідомчих 
установ до роботи в осінньо-зимовий період 2018- 
2019 років, заслухати це питання на нараді в 
структурному підрозділі соціального захисту населення, 
підготувати інформаційно-аналітичну довідку до 
засідання колегії Департаменту  

до  
14.09.2018 

Керівники структурних підрозділів з 
питань соціального захисту населення 
районних державних адміністрацій, 
міських рад, об’єднаних територіальних 
громад 
 

33. Організувати та провести вибіркові перевірки стану 
готовності підвідомчих установ до роботи в осінньо-
зимовий період 2018-2019 років. 
 
Забезпечити щомісячне подання інформаційно-
аналітичних матеріалів щодо стану готовності 
підвідомчих установ сфери соціального захисту 
населення до стабільної роботи в осінньо-зимовий 
період 2018-2019 років Мінсоцполітики 

до  
20.09.2018 

 
 

Щомісяця 
до 03 числа 

(із 03.08.2018 
до 03.10.2018 
включно) 

 

Мусіяка Л.П., Марченко Т.І. 
 
 
 
Марченко Т.І., керівники територіаль-
них центрів соціального обслугову-
вання, центрів надання соціальних 
послуг, відділів/відділень по наданню 
соціальних послуг по догляду вдома 
об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру 
реінтеграції бездомних осіб 

34. Розглянути стан готовності територіальних центрів 
соціального обслуговування, центрів надання соціальних 
послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг 
по догляду вдома об’єднаних територіальних громад, 
реабілітаційних центрів, Центру  реінтеграції  бездомних 

до  
28.09.2018 

 
 
 

Мусіяка Л.П. 
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                Продовження додатка 
1 2 3 4 
 осіб до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 

на засіданні колегії Департаменту. 
Забезпечити надання структурному підрозділу 
Мінсоцполітики (відповідно до компетенції) узагальнені 
інформаційно-аналітичні матеріали із цього питання 

 
 

до 
10.10.2018 

 
 
МарченкоТ.І. 

 
 

Заступник директора Департаменту –  
начальник управління        Л.П.Мусіяка 

 
Начальник відділу соціальних послуг 
та соціального захисту осіб з інвалідністю    Т.І.Марченко 



                                                                            Додаток  1  
                                                                             
                                                                            до наказу директора Департаменту 
                                                                            соціального захисту населення  
                                                                            Сумської обласної державної  
                                                                            адміністрації 
                                                                             
                                                                            07.06.2018 № 47-ОД 
 

Склад 
комісії з питань координації дій, пов’язаних з підготовкою  
до стабільної роботи підвідомчих установ в осінньо -  

зимовий період 2018-2019 років 
 
Мусіяка Л.П. - заступник директора Департаменту – начальник 

управління соціальних гарантій, пільг та 
компенсацій, голова комісії;  

Марченко Т.І. - начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю 
Департаменту, заступник голови комісії; 

Андрєєнко К.В. - головний спеціаліст відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю 
Департаменту, секретар комісії; 

  Члени комісії: 
Величко Ю.О.  - директор Лебединського психоневрологічного 

інтернату (за згодою); 
Кузнецова Т.Л. - начальник відділу фінансів Департаменту; 
Ситник О.М. - начальник відділу з питань управління 

фінансовими ресурсами та організації санаторно-
курортного лікування – головний бухгалтер 
Департаменту; 

Хіляй С.П. - головний фахівець Служби технічного нагляду за 
будівництвом та капітальним ремонтом при 
Департаменті; 

Якушка П.М. - головний спеціаліст відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю 
Департаменту 

 
 
 
Заступник директора Департаменту -  
начальник управління        Л.П.Мусіяка 
 
Начальник відділу соціальних послуг  
та соціального захисту осіб з інвалідністю     Т.І.Марченко 



 

 

 Додаток 2 
 
до Планів заходів 
(пункт 2, 3) 

 

Дані 
про підготовку інтернатних установ, територіальних центрів, центрів 

надання соціальних послуг, відділів/відділень по наданню соціальних послуг 
по догляду вдома об’єднаних територіальних громад та центрів реабілітації 

до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років 
по Сумській області 

         

        станом на __________2018 
         

№ 
п/п 

Показники Одини-
ця 

виміру 
кіль-
кість 
місць 

Планом 
передбача-

лось 
відремонту-

вати, 
завезти, 
заготовити 

Фактич
не 

викона
ння 
на 

звітний  
період 

% 
вико-
нання 

При-
мітка 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Житлових корпусів: 

- будинків-інтернатів; 
- терцентрів; 
- центрів соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 

одиниць 
 

    

2. Адміністративно-побутові  
приміщення 

одиниць     

3. Котелень всього: 
у тому числі на паливі: 
- твердому; 
- газовому; 
- рідинному 
- електроенергії 
- альтернативному 

одиниць     

4. Систем центрального опалення одиниць     
5. Тепломереж метрів     
6. Систем водопостачання 

у тому числі: 
- холодного 
- гарячого 

одиниць 
 
метрів 
метрів 

    
 
 
 

7. Артезіанські свердловини одиниць     
8. Закуплено одягу, взуття 

зимового асортименту, всього: 
тис. грн. 
 

    

У т.ч. за пенсійні кошти тис. грн.     
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Продовження додатка  
1 2 3 4 5 6 7 
9. Заготовлено: 

- вугілля; 
- мазуту; 
- дров; 
 
- скрапленого газу 

 
тонн 
 
куб. 
метрів  
балонів 

    

10. При наявності центрального 
опалення, укладено угод про 
постачання тепла 

одиниць     

11. Для котелень на газовому 
опаленні, укладено угод на 
постачання газу 

одиниць     

12. Закладено на зиму: 
- картоплі; 

тонн     

13. Овочів всього: тонн     
 з них : 

- капусти; 
- моркви; 
- цибулі; 
- буряка 

 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 

    

 у тому числі з підсобного 
господарства: 

     

 - картоплі; 
- капусти; 
- моркви; 
- цибулі; 
- буряка 

тонн 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 

    
 
 
 
 

 Консервація: 
- овочі; 
- зелень; 
- ягоди, фрукти; 
- соки 

 
тонн 
тонн 
тонн 
тонн 

    

14. Укладено угод на постачання 
продуктів харчування з базами 
/КСП тощо/ 

одиниць     

15. Заготовлено для тваринництва 
на зиму кормів: 
- грубих; 
- соковитих; 
- концентрованих 

 
 
тонн 
тонн 
тонн 

    

У тому числі, з підсобного 
господарства: 
- грубих; 
- соковитих; 
- концентрованих 

 
 
тонн 
тонн 
тонн 

    

16. Повністю готових до роботи 
взимку установ 

одиниць     

 
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління                Л.П.Мусіяка 
 
Начальник відділу соціальних послуг  
та соціального захисту осіб з інвалідністю    Т.І.Марченко 



 

 

 Додаток 3 
 
до Плану заходів 
(пункт 7) 

 

План 
капітального ремонту, реконструкції та будівництва будівель 
і споруд, інженерних мереж будинків-інтернатів, які необхідно 

виконати у 2018 році 
 

№ 
п/п Назва об’єкту Види робіт на 

2018 рік 
Сума 

тис. грн. 
1 2 3 4 

1. Кролевецький будинок-
інтернат 

Житловий корпус: 
- заміна віконних блоків на  
металопластикові в житлових 
кімнатах 

300 

 Всього:  300 

2. 
Свеський 
психоневрологічний 
інтернат 

Капітальний ремонт житлового        
корпусу № 3 500 

 Всього:  500 
 Разом:  800 

 
 
 
Заступник директора  Департаменту - 
начальник управління      Л.П.Мусіяка 
 
 
Головний фахівець служби  
технічного нагляду за будівництвом  
та капітальним ремонтом      С.П.Хіляй 



 
 

 
Додаток 4 
 
до Плану заходів 
(пункт 7) 

 
План 

поточного ремонту будівель і споруд, інженерних мереж  
стаціонарних установ, що необхідно виконати у 2018 році 

№ 
п/п Назва об’єкту Види  робіт  Сума 

тис. грн. 
1 2 3 4 
1. Охтирський будинок-

інтернат  
Корпус № 4 (геріатричне від-
ділення): 
- ремонт підлоги, заміна шпалер, 
фарбування радіаторів; 
- заміна віконних блоків на 
металопластикові. 
Харчоблок:  
- улаштування підлоги 
керамічною плиткою 
Головний корпус: 
- заміна ДСП, лінолеуму в 
коридорі ІІ поверху; 
- заміна шпалер, фарбування 
вікон та дверей в п’яти житлових 
кімнатах. 
- ремонт підлоги, заміна шпалер, 
фарбування вікон, дверей 
лікувального відділення. 
Облаштування території: 
- ремонт асфальтного покриття. 

26,8 
 
 

 
 
 

49,1 
 
 

14,1 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 

Всього: 138 
2. Кролевецький  будинок-

інтернат  
 

Житловий корпус: 
- фарбування дерев’яної підлоги, 
віконних рам, стін, штукатурка 
стін, побілка стін, стелі. 

28 
 
 

Всього: 28 
3. Синівський будинок-

інтернат  
Житловий корпус № 1: 
- ремонт 2 житлових кімнат 
(фарбування віконних блоків, 
стелі, підлоги, заміна шпалер). 
Облаштування території: 
- опоряджувальні роботи 
пандусу. 

8 
 
 
 

5 

Всього: 13 



2 
 

Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
4. 
 

Воронізький будинок-
інтернат 

Житловий корпус: 
- фарбування фасаду, віконних 
рам, сходів. 
- фарбування вікон, дверей, 
сходів, радіаторів опалення 
(загального відділення); 
- заміна сантехнічного обладнання 
(геріатричного відділення) 
Спеціальне відділення: 
- ремонт підлоги з укладання 
ОСБ, заміна лінолеуму; 
- фарбування дверей, вікон, 
плінтусів. 

16 
 
 
 
 
 
 
 

56,4 

Всього: 72,4 
5. Сумський геріатричний 

пансіонат для ветеранів 
війни та праці  

Адмінбудівля: 
- ремонт підлоги коридору 
другого поверху. 
Житловий блок № 2: 
- ремонт інженерних мереж 
системи водовідведення. 
Облаштування території: 
- опоряджувальні роботи пандусу 
центрального входу. 

57 
 
 

30 
 
 

45 

 Всього: 132 
6. Атинський 

психоневрологічний 
інтернат 

Житловий корпус:  
- фарбування підлоги, вікон, 
дверей, радіаторів опалення; 
- облаштування підвісної стелі 
армстронг; 
- облицювання підлоги 
керамічною плиткою; 
- облаштування стін із панелей 
МДФ; 
- облаштування стін фасаду 
сайдинговими панелями. 
Клуб: 
- облаштування стін із ГКЛ; 
- заміна дверних, віконних блоків; 

30 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80 



3 
 

Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
  - фарбування стін, труб і  

радіаторів, заміна шпалер, 
влаштування натяжної стелі; 
- заміна лінолеума; 
- облицювання підлоги 
керамічною плиткою. 

 

Медпункт: 
- фарбування  вікон, верей, 
підлоги, заміна шпалер; 
- заміна лінолеуму. 
Спортивна кімната: 
- облаштування стін із ГКЛ; 
- заміна дверних, віконних блоків; 
- облаштування підвісної стелі 
армстронг; 
- заміна шпалер, влаштування 
ковроліну, 
- установка радіаторів опалення. 
Харчоблок: 
- заміна інженерних мереж; 
- фарбування стін, радіаторів, 
підлоги. 
Карантинне відділення: 
- облаштування підвісної стелі 
армстронг; 
- заміна шпалер, дверей; 
- заміна лінолеума; 
- облаштування стін із панелей 
МДФ. 
Ізолятор: 
- заміна шпалер; 
- облаштування стін із панелей 
МДФ. 
Прибудова до житлового корпусу 
(1 група): 
- заміна лінолеума, дверей, 
електрообладнання. 
Адмінбудівля: 
- фарбування фасаду будівлі. 

30 
 
 
 

50 
 
 
 
 
 
 
 

40 
 
 
 

10 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 

10 
 
 
 

65 
 

Всього: 320 
7. Будищанський 

психоневрологічний 
інтернат 

Житловий корпус № 1: 
- заміна шпалер в кімнатах; 
- ремонт підлоги. 
Житловий корпус № 2: 

25,7 
 
 

1,7 



4 
 

  Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
  - ремонт підлоги. 

Житловий корпус № 3: 
- заміна інженерних мереж в 
санітарних кімнатах; 
-заміна вхідних дверей. 
Житловий корпус № 4: 
- заміна міжкімнатних дверей; 
- заміна шпалер в кімнатах; 
- ремонт підлоги. 
Житловий корпус № 6: 
- заміна віконних блоків на 
металопластикові; 
- ремонт ганку. 
Медпункт: 
- заміна дверного блоку. 
Банно-пральний комплекс: 
- оновлення стін, стелі. 
Адмінкорпус: 
- влаштування тротуарної плитки. 
Тваринницьке приміщення: 
- ремонт стріхи. 
Бібліотека: 
- промивка системи опалення. 

 
7,5 

 
 
 

37,6 
 
 
 

5,2 
 
 
 
 
 

38,6 
 

7,5 
 

35 
 

1,5 

Всього: 160,3 
8. Краснопільський 

психоневрологічний 
інтернат 

Житловий корпус № 1: 
- фарбування панелей, підлоги. 
Житловий корпус № 2: 
- фарбування підлоги;  
- фарбування панелей; 
- заміна шпалер; 
- побілка приміщень. 
Медпункт: 
- фарбування стін, стелі 
маніпуляційної, санітарної 
кімнати, коридору. 
Їдальня: 
- фарбування кухонного  
обладнання, дверей, системи  
опалення, вентиляції. 

2,7 
 

3,4 
 
 
 
 

0,9 
 
 
 

2,3 
 

 
 



5 
 

Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
  Бібліотека  та  клуб: 

- фарбування  радіаторів, труб 
системи  опалення, підлоги. 
Котельня: 
- фарбування вікон дверей, 
побілка котельні; 
Облаштування території: 
- фарбування альтанок, лавочок. 

0,8 
 

 
1 
 
 

0,9 

Всього: 12 
9. 

  
Лебединський 
психоневрологічний 
інтернат 

Житлові корпуси № 1, 2, 3: 
- фарбування дверей, підлоги 
побілка стелі, стін; 
- вибіркова заміна електромереж 
корпусу № 2; 
- заміна шпалер в кімнатах 
корпусу № 3. 
Медпункт: 
- побілка стель, фарбування 
дверей, підлоги, панелей. 
- фарбування фасаду будівлі. 
Банно-пральний блок: 
- фарбування дверей, підлоги 
побілка стелі, стін. 
Харчоблок: 
- фарбування дверей, підлоги 
побілка стелі. 

41 
 
 

 
 
 
 

3 
 
 
 

5 
 
 

4 

Всього: 53 
10. Хмелівський 

психоневрологічний 
інтернат 

Житловий корпус: 
- вибіркове фарбування стін, стелі, 
дверей, сходів. 

18,5 
 
 

Всього: 18,5 
11. Свеський 

психоневрологічний 
інтернат 

Житловий корпус № 1: 
 - заміна віконних, дверних блоків 
на металопластикові; 
- заміна міжкімнатних дверних 
блоків. 
Житловий корпус № 1, № 2: 
- електротехнічні та сантехнічні 
роботи; 
- вибірковий       ремонт          стін, 
фарбування; 
- вибіркова заміна шпалер, 
лінолеуму. 

200 
 
 
 
 

96 
 
 
 
 
 
 



6 
 

Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
  Медичний блок: 

- облицювання стін керамічною 
плиткою; 
- сантехнічні роботи. 
Топкова № 3, 4. 
- ремонт стін, фарбування, 
побілка.  
Харчоблок: 
- заміна радіаторів опалення; 
- облицювання стін керамічною 
плиткою (пекарня); 
- ремонт сходів та навісу. 

7 
 
 
 

25 
 
 

23,4 
 
 
 

 
Всього: 351,4 

12. Білопільський дитячий 
будинок-інтернат 

Житловий корпус: 
- побілка, вибірковий ремонт стін, 
фарбування. 

7 

Всього: 7 
13. 

  
Конотопський дитячий 
будинок-інтернат 

Облаштування території: 
- опоряджувальні роботи 
пандусу.  
Житловий корпус № 2: 
- фарбування підлоги, дверей, 
заміна шпалер, меблів в кімнаті 
для зустрічей підопічних з 
батьками, опікунами, родичами. 
- вибірковий ремонт підлоги, 
фарбування підлоги, дверей, 
заміна лінолеума в актовій залі; 
- вибірковий ремонт підлоги, 
фарбування, заміна лінолеума в 
коридорі: 
Теплиця: 
- ремонт покрівлі з заміною скла 
та стелажів. 
Тваринницьке приміщення: 
- ремонт підлоги; 
- ремонт станків для утримання 
ВРХ та свиней. 

15 
 
 

38 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 
 
 

5 

Всього: 66 



7 
 

Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
14. Сумський обласний центр 

соціальної реабілітації дітей-
інвалідів (м. Суми, пр. М. 
Лушпи, 16) 
 
Стаціонарне відділення 
змішаного типу ціло-
добового перебування  
(с. Рибці) 

Масажний кабінет. 
- косметичний ремонт кабінету. 
 
 
 
Головний корпус: 
- ремонт покрівлі; 
- вибірковий ремонт житлових 
кімнат. 
Профілактичні та пусконалагод-
жувальні роботи обладнання 
станції знезалізнення, біологічної 
очистки. 

8 
 
 
 
 

34,8 
 
 
 

95 
 
 

 
 Всього:  137,8 

Разом: 1502,4 
 
 
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління Л.П.Мусіяка 
 
Головний фахівець служби  
технічного нагляду за будівництвом  
та капітальним ремонтом С.П.Хіляй 



                                                            
                                                                             Додаток  5  
                                                                              
                                                                             до Плану заходів 

      (пункт 12) 
 
 
 
 

План 
заготівлі палива (дров) для стаціонарних установ 
системи соціального захисту Сумської області 

на 2018-2019 опалювальний рік 
 
 

№ 
з/п 

Назва  
стаціонарної установи 

Планується закупити  
у 2018  році  
куб. метрів 

1. Атинський психоневрологічний інтернат 530 
2. Будищанський психоневрологічний інтернат 560 
3. Краснопільський психоневрологічний інтернат 700 
4. Хмелівський психоневрологічний інтернат 620 
5. Білопільський дитячий будинок-інтернат 1000 
6. Конотопський дитячий будинок-інтернат 900 
Разом по області: 4310 
 
 
 
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління       Л.П.Мусіяка 

 
Начальник відділу соціальних послуг  
та соціального захисту осіб з інвалідністю   Т.І.Марченко 

 



 
 

                                    Додаток 6    
 
                                    до Плану заходів  
                                    (пункт 14) 

          П Л А Н 
заготівлі картоплі, овочів, фруктів і консервації 

 на осінньо-зимовий період 2018-2019 років 
 

№ 
п/п 

Будинки-
інтернати 

Фрук-
ти 

консер
вовані, 
літрів 

Соки,  
 
 
 

літрів 

Карто-
пля, 

 
 

тонн 

Овочі, 
всього, 

 
 

тонн 

                                  у тому числі: 
буряк морк-

ва 
капус-
та 

Цибу-
ля 

консер
-вовані 
овочі: 

із них: 
огір-
ки 

помі-
дори 

1. Охтирський 1000 2200 13 16 3 2 6 2 3 1,5 1,5 
2. Кролевецький 1300 2800 17 21 4 3 8 2 4 2 2 
3. Синівський 600 1400 8 11 2 2 4 1 2 1 1 
4. Воронізький 800 1800 11 14 3 2 5 1 3 1,5 1,5 
5. Сумський 1600 3400 20 27 5 4 9 3 6 3 3 
6. Атинський 600 1200 7 9 2 1 3 1 2 1 1 
7. Будищанський 1200 2600 15 19 4 3 7 2 3 1,5 1,5 
8. Краснопільський 800 1700 10 13 3 2 5 1 2 1 1 
9. Лебединський 1500 3200 19 23 5 3 8 3 4 2 2 
10. Хмелівський 900 2000 12 15 3 2 5 2 3 1,5 1,5 
11. Свеський 1500 3200 19 23 5 3 8 3 4 2 2 
12. Білопільський 950 2000 11 14,4 3 2 5 2 2,4 1,2 1,2 
13. Конотопський 950 2000 12 14,6 3 2 5 2 2,6 1,3 1,3 
 Разом: 13700 29500 174 220 45 31 78 25 41 20,5 20,5 
       
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління                                                                Л.П.Мусіяка 

        
Начальник відділу соціальних послуг   
та соціального захисту осіб з інвалідністю                              Т.І.Марченко 



№ 
п.п Зміст Дані на     

01.07.2018
Дані на     

15.07.2018
Дані на     

01.08.2018
Дані на     

15.08.2018
Дані на    

01.09.2018
Дані на    

20.09.2018
Підсумкова 
інформація

1.

Готовність до роботи в осінньо-зимовий період 
територіального центру, центру надання 
соціальних послуг, відділу/відділення по 
наданню соціальних послуг по догляду вдома 
об'єднаних територіальних громад (так, ні, 
примітка)*

1.1.  Центри реабілітації (відділення)    (так, ні, 
примітка)*

1.2. Стаціонарного відділення (так, ні, примітка)*

2. Загальна чисельність осіб, які обслуговуються

територіальним центром, центром надання 
соціальних послуг, відділом/відділенням по 
наданню соціальних послуг по догляду вдома 
об'єднаних територіальних громад у т.ч. за 
категоріями (сума п.п.  2.1.-2.6.)

2.1. особи з інвалідністю внаслідок війни
2.2. учасники бойових дій

2.3.

сім’ї загиблих військовослужбовців та особи, на 
яких поширюється стаття 10 Закону України 
«Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту»

2.4. учасники війни
2.5. діти війни
2.6. інші категорії

3.

Забезпечення одиноких непрацездатних 
громадян, які обслуговуються територіаль-ним 
центром, центром надання соціальних послуг, 
відділом/відділенням по наданню соціальних 
послуг по догляду вдома об'єднаних 
територіальних громад, зокрема:

3.1.
всього одиноких непрацездатних пенсіонерів та 
осіб з інвалідністю, які обслуговуються 

3.2.
стан готовності житла, де проживають зазначені 
особи
потребує ремонту
проведено ремонт будинків
Відсоток (забезпечення)

3.3. Стан забезпечення твердим паливом:
потребує 
забезпечено 
Відсоток (забезпечення)

3.4. Стан забезпечення картоплею та овочами:
потребує (кількість)
забезпечено (кількість)

3.5.
Подано документів для призначення  особам, які 
обслуговуються відділеннями соціальної 
допомоги вдома (осіб) субсидій на:
житлово-комунальні послуги
тверде паливо та скраплений газ

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю Т.І.Марченко

Примітки (вказати пункт, до якого примітка)

Інформація щодо стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період                                                                             
2018-2019 років

Л.П.Мусіяка

Додаток  7
                                                                                                                          
до Плану заходів (пункт 3)                                                  

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління 



до Плану заходів
(пункт  3)

 

 

Додаток 8.1. Стан ремонту приміщень, споруд та систем водопостачання

план факт %  план факт %  план факт %  план факт %  план факт %  план факт %  план факт %  

Разом:

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління 

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю

Т.І.Марченко

Л.П.Мусіяка

системи водопостачання 
(метри)

Ремонт споруд та систем водопостачання 
артезіанські 
свердловини колодязі (одиниць)двері  (одиниць)

Ремонт приміщень

станом на ____________________ 2018

Дані про стан підготовки до зими стаціонарних відділень територіальних центрів соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг), центрів надання соціальних послуг

Назва 
стацвідділення

    житлові корпуси 
(одиниць)

адміністративно-
побутові корпуси вікна (одиниць)

Утеплення приміщень

Додаток 8 (8.1)



Додаток 8.2. Технічний стан системи опалення
                                                                     

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління Л.П.Мусіяка

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю

до Плану заходів
(пункт  3)

Назва стацвідділення
Тепломережі 

(метри)

Димоходи (ремонт 
та прочистка), 

(одиниць)

Додаток 8 (8.2)

Т.І.Марченко

Печі (грубки) 
твердопаливні 

(одиниць)

Котельні за видами палива (одиниць)

рідкопаливнігазовітвердопаливні електричні



 
Додаток 8.3. Стан заготівлі палива та переобладнання систем газового опалення на альтернативні види палива

 план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % планфакт % план факт % план факт % план факт %

Разом: 0 0

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління Л.П.Мусіяка

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю

Додаток 8 (8.3)

до Плану заходів
(пункт  3)

Т.І.Марченко

електроенергія 
(кВт)

Заготівля палива з видами

інше
Назва стацвідділення

Переобладнання системи газового опалення на альтернативні види палива

рідке паливо (куб.м)дрова (куб.м.)
скраплений газ 

(балони)
тверде паливо 

(тон)   вугілля (тон) рідке паливо (тон) інше



Додаток 8.4. Забезпеченість запасами до зими

план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт % план факт %

Разом: 0 0

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління 

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю

Назва стацвідділення
Закладено на зиму (тон)

картоплі у.т.ч. грубих всього

Додаток 8 (8.4)

до Плану заходів
(пункт  3)

Закуплено одягу, 
взуття, зимового 

асортименту (тис.грн.)

Т.І.Марченко

Повна готовність 
установи до зими 

(одиниць)

Заготовлено для підсобного господарства кормів (тон)

Л.П.Мусіяка

овочів інших всього соковитих концентрованих 



Додаток 9 
 

до Плану заходів 
                                                                                                                                                                     (пункт 3) 

Інформація  
  _________________________________________ 

(назва структурного підрозділу ) 
щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років  

стосовно соціального захисту бездомних осіб, станом на ________ 2018 року 
 

Регіональні 
оперативні штаби * Регіональні 

«гарячі 
телефонні 
лінії» 

(запланована 
кількість 
одиниць) 

Бригади 
соціального 

патрулювання 
(запланована 
кількість 
одиниць) 

Банки одягу, 
взуття тощо 
(запланована 
кількість 
одиниць) 

Пункти роздачі 
гарячої їжі 

(запланована кількість 
одиниць) 

Пункти 
обігріву 

(запланована 
кількість 
одиниць) 

Додаткові 
ліжко-місця 
(запланована 
кількість 
одиниць) 

кількість 
штабів 

кількість 
засідань вс

ьо
го

 

у 
т.

 ч
. п

ри
 

за
кл
ад
ах

 д
ля

 
бе
зд
ом

ни
х 
ос
іб

 

вс
ьо
го

 

у 
т.

 ч
. п

ри
 

за
кл
ад
ах

 д
ля

 
бе
зд
ом

ни
х 
ос
іб

 

вс
ьо
го

 
у 
т.

 ч
. 

бр
иг
ад
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и 
со
ці
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ьн
ог
о 

па
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ул
ю
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я 
пр

и 
за
кл
ад
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дл

я 
бе
зд
ом

ни
х 

ос
іб

 
вс
ьо
го

 

у 
т.

 ч
. п

ри
 

за
кл
ад
ах

 д
ля

 
бе
зд
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ни
х 
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іб

 

вс
ьо
го

 

у 
т.

 ч
. п

ри
 

за
кл
ад
ах

 д
ля

 
бе
зд
ом

ни
х 
ос
іб

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
             

* вказується кількість оперативних штабів усіх рівнів (обласні, районні, міські, районні у містах та утворених при структурних 
підрозділах з питань соціального захисту населення облдержадміністрації) 

 

Заступник директора Департаменту – 
начальник управління                                                        Л.П.Мусіяка 

        

Начальник відділу соціальних послуг  
та соціального захисту осіб з інвалідністю                      Т.І.Марченко 



Додаток 10

до Плану заходів
( пункт 3)

осіб грн. продуктами 
харчування (грн.)

теплим одягом 
(грн.)

твердим паливом 
дровами (грн.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління 

Начальник відділу соціальних послуг та 
соціального захисту осіб з інвалідністю

Інформація щодо соціального захисту одиноких і одиноко проживаючих осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

Поселено до 
стаціонарних установ

№ Назва району, міста
всього в т.ч.Кількість 

проведених 
обстежень

Чисельність 
виявлених осіб, які 

потребують допомоги

Надано допомогу:

станом __________________2018 року

Т.І.Марченко

Л.П.Мусіяка
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