
 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

НАКАЗ 
 

05.06.2015  м. Суми №   58-ОД    
                   
             
Про підготовку установ і 
закладів соціального захисту 
населення до роботи в осінньо-
зимовий період 2015-2016 років 

 
З метою забезпечення стабільної роботи підвідомчих установ соціальної 

сфери в осінньо-зимовий період  2015-2016 років 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Утворити комісію з питань координації дій, пов’язаних з підготовкою 
до стабільної роботи підвідомчих установ в осінньо-зимовий період 2015-
2016 років, згідно з додатком 1.  

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

2015-2016 років стаціонарних установ сфери соціального захисту населення  
(додається). 

2.2. План заходів щодо підготовки до роботи територіальних центрів 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг), реабілітаційних 
установ, Сумського центру реінтеграції бездомних осіб в осінньо-зимовий 
період 2015-2016 років (додається).  

3. Керівникам стаціонарних та реабілітаційних установ, територіальних 
центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), Сумського 
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. Заступникам директора Департаменту – начальникам управлінь   
Пономаренку Г.М., Мусіяці Л.П. згідно з розподілом обов’язків забезпечити 
дієвий контроль за виконанням затверджених Планів заходів, щомісяця 
аналізувати хід їх реалізації. 

5. Стан виконання завдань по підготовці установ і закладів до стабільної 
роботи в осінньо-зимовий період обговорити на засіданні колегії Департаменту 
у вересні 2015 року. 

6. Визнати таким, що втратив чинність, наказ директора Департаменту 
соціального захисту населення від 05.06.2014 № 49-ОД „Про підготовку 
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установ і закладів соціального захисту населення до роботи в осінньо-зимовий 
період 2014-2015 років”. 
 7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступників 
директора Департаменту – начальників управлінь Пономаренка Г.М.,     
Мусіяку Л.П. згідно з розподілом обов’язків. 
 
 
Директор                                                                                   М.В.Дубровський  
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                                                                            Додаток  1  
                                                                             
                                                                            до наказу директора Департаменту 
                                                                            соціального захисту населення  
                                                                            Сумської обласної державної  
                                                                            адміністрації 
                                                                             
                                                                            05.06.2015 № 58-ОД 
 

С К Л А Д 
комісії з питань  координації дій, пов’язаних з підготовкою  

до стабільної роботи підвідомчих установ в осінньо -  
зимовий період 2015-2016 років 

 
Пономаренко Г.М. - заступник директора Департаменту – начальник 

управління фінансів, діяльності стаціонарних 
установ, пільг та компенсацій, голова комісії;  

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

  Члени комісії: 
Андрєєнко К.В. - головний спеціаліст відділу фінансів та діяльності 

стаціонарних установ  Департаменту; 
Кузнєцова Т.Л. - начальник відділу фінансів та діяльності 

стаціонарних установ Департаменту; 
Рощіна  В.О. - головний спеціаліст відділу фінансів та діяльності 

стаціонарних установ  Департаменту; 
Ситник О.М. - начальник відділу бухгалтерського обліку та з  

питань державної експертизи з умов праці 
Департаменту; 

Турчин В.І.  - директор Білопільського дитячого будинку-
інтернату (за згодою); 

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

Якушка П.М. - заступник начальника відділу фінансів та 
діяльності стаціонарних установ Департаменту 

 

 
 
Заступник директора Департаменту -  
начальник управління                                                       Г.М.Пономаренко 
 

Начальник відділу фінансів та 
діяльності стаціонарних установ                                      Т.Л.Кузнецова 
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                                                                                                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 

 
       Наказ директора Департаменту  
       соціального захисту населення  
       Сумської обласної державної 

                                                                                                                                                               адміністрації  
 

        05.06.2015 № 58-ОД 
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План 
заходів щодо підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 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 2015-2016 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 
10.06.2015 

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 15.06.2015  
01 та  15 числа 

кожного 
наступного 

місяця  

Пономаренко Г.М. 
Кузнецова Т.Л. 
директори інтернатних установ 

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

до 
10.06.2015 

Директори інтернатних установ 

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

до 
10.06.2015 

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 
10.06.2015 

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 
10.08.2015 

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 (додаток 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 

20.08.2015 
 
 
 
 

до 
01.10.2015 

до 
01.10.2015 

 
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 
20.08.2015 

Директори інтернатних установ   

10. Забезпечити утеплення віконних рам житлових і виробничих 
приміщень 

до 
15.10.2015 

Директори інтернатних установ   
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                                                                                                                                    Продовження додатка 

1 2 3 4 
11. Перевірити технічний стан електромережі, пожежної 

сигналізації, пожежних резервуарів, первинних засобів 
пожежегасіння у підвідомчих установах, у разі необхідності, 
відремонтувати і доукомплектувати 

до 
20.08.2015 

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 
01.09.2015 

до 
15.09.2015 

Директори інтернатних установ 
 
Директори інтернатних установ   

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

до 
15.10.2015 

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 
01.10.2015 

Директори  інтернатних установ  

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

до 
15.09.2015 

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 
15.08.2015 

Директори  інтернатних установ  

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

у ході підготовки 
до роботи в 

осінньо-зимовий 
період 2015-2016 

років 

Пономаренко Г.М. 
Кузнецова Т.Л. 
директори  інтернатних установ  

18. Забезпечити трудову реабілітацію інвалідів шляхом  
відновлення діяльності  лікувально - трудових майстерень 

до  
01.09.2015 

Директори  інтернатних установ   

19. Організувати і здійснити перевірку стану готовності 
підвідомчих установ до роботи в осінньо-зимовий період 2015-
2016 років, підготувати інформаційно-аналітичну довідку до 
засідання колегії Департаменту 

до 
20.09.2015 

Пономаренко Г.М. 
Кузнецова Т.Л. 
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                                                                                                                                     Продовження додатка 

 
 
  Заступник директора Департаменту – 
          начальник управління                                                                      Г.М.Пономаренко 
 
 Начальник відділу фінансів та  

діяльності стаціонарних установ                                                    Т.Л.Кузнецова 

1 2 3 4 
20. Провести засідання колегії Департаменту соціального захисту 

населення за підсумками оперативної інформації з місць і 
матеріалами перевірок готовності підвідомчих установ до 
роботи взимку 

до 
30.09.2015 

Пономаренко Г.М. 
Кузнецова Т.Л. 
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                                                                          Додаток 2 
                                                                            
                                                                                           до Плану заходів 

   (пункт 2) 
 

Д А Н І 
про підготовку інтернатних установ, територіальних центрів та центрів 

реабілітації до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 
по Сумській області 

                                                                                  
                                                                                    станом на __________  2015р. 
                                                                                   
№ 
п/п 

Показники Одини-
ця 

виміру 
кіль-
кість 
місць 

Планом 
передбача-

лось 
відремонту-

вати, 
завезти, 
заготовити 

Фактич-
не 

виконан
ня 
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 

оди-
ниць 
 

    

2. Адміністративно-побутові  
приміщення 

оди-
ниць 

    

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

оди-
ниць 

    

4. Систем центрального 
опалення 

оди-
ниць 

    

5. Тепломереж метрів     
6. Систем водопостачання 

у тому числі: 
- холодного 
- гарячого 

оди-
ниць 
метрів 
метрів 

    
 
 
 

7. Артезіанські свердловини оди-
ниць 

    

8. Закуплено одягу, взуття 
зимового асортименту 

тис. грн. 
 

    

В т.ч. за пенсійні кошти тис. грн.     
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Продовження додатка 2 

1 2 3 4 5 6 7 
9. Заготовлено: 

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

 
тонн 
 
 
балонів 

    

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

оди-
ниць 

    

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

оди-
ниць 

    

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/ 

оди-
ниць 

    

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 

оди-
ниць 

    

 

Заступник директора Департаменту – 
начальник управління                                                        Г.М.Пономаренко 
Начальник відділу фінансів та  
діяльності стаціонарних установ                                       Т.Л.Кузнецова  
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                                                                          Додаток 3  

 
до Плану заходів 
(пункт 7) 

 
План капітального ремонту, реконструкції та будівництва будівель і        

споруд, інженерних мереж будинків-інтернатів, які необхідно виконати 
у 2015  році 

 

№ 
п/п Назва об’єкту Види  робіт на 

2015 рік 
Сума 

тис. грн. 
1 2 3 4 

 1. 
Сумський обласний центр 
соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів 

Реконструкція приміщення блоку № 6 
за адресою пр. М.Лушпи, б.16 300 

 Всього                                                                                                            300 
 
 
Заступник директора  Департаменту - 
начальник управління                                                               Г.М.Пономаренко   
 
 
Провідний фахівець служби  
технічного нагляду за будівництвом  
та капітальним ремонтом                                                       С.П.Хіляй 
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                                                                                       Додаток 4 
                                                                                       
                                                                                       до Плану заходів 
                                                                                       (пункт 7) 
                                                                     

 План поточного  ремонту будівель і споруд, інженерних мереж  
    стаціонарних установ,  які необхідно виконати у 2015  році 

№ 
п/п Назва об’єкту Види  робіт  Сума 

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

інтернат  
Пральня: 
- ремонт даху – 201 кв. метр. 
Житловий корпус № 4: 
- ремонт фасаду – 15 кв. метрів; 
- облаштування стін пластико-
вими  панелями у коридорі –    
105 кв. метрів; 
- заміна шпалер коридору – 80 кв. 
метрів, ремонт підлоги, стелі 
коридору – 80 кв. метрів. 
Облаштування території: 
- ямковий ремонт – 150 кв. метрів  
( під’їздні дороги, пішохідні 
доріжки) 

8 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 
7 

Разом  32 
2. Кролевецький  будинок-

інтернат  
 

Житловий корпус: 
- фарбування дерев’яної підлоги, 
віконних рам, стін, штукатурка 
стін,  побілка стін, стелі. 
Поточний ремонт покрівлі 
тваринницького приміщення: 
- часткова заміна підлоги; заміна 
огорожі. 
Котельня: 
- ремонт покрівлі руберойдом на 
бітумній основі. 

20 
 
 
 
 
5 
 
 
2 
 

 
Разом 27 

3. Синівський будинок-інтернат  Житловий  корпус: 
- вибірковий ремонт житлових 
кімнат (фарбування стелі, заміна 
шпалер, улаштування підлоги лін
олеумом); 
- вибірковий ремонт пандусу, 
сходів. 

7,3 

Разом 7,3 
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Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
4. 
 

Воронізький  будинок-
інтернат 

Житловий корпус: 
- фарбування фасаду, стін кімнат, 
віконних рам, дверей, сходів; 
- ремонт підлоги, сантехніки. 
Підсобне господарство: 
- ремонт даху з заміною 5 листів 
шиферу; 
- ремонт підлоги тваринницького 
приміщення, ремонт цоколю. 

9 
 
 
 
2 

Разом 11 
5 Сумський геріатричний 

пансіонат для ветеранів 
війни і праці  

Житловий  корпус № 2: 
- заміна  інженерних мереж в 
санітарних вузлах житлових 
кімнат  № 314, 315, 404, 406, 410, 
411 до підвального приміщення 
діаметром 100 мм довжиною      
75 метрів; 
- заміна  інженерних мереж  в 
роздаткових кімнатах з 5-го 
поверху до підвального 
приміщення діаметром 50 мм 
довжиною 15 метрів. 

26,7 

 Разом 26,7 
6 Атинський 

психоневрологічний інтернат 
Житловий корпус: 
- поклейка касетонів, ремонт 
відливів. 
Лазне-пральний комплекс: 
- ремонт кімнати м'якого інвента-
рю, ремонт відливів. 
Карантинне відділення: 
- ремонт відливів. 
Підсобне господарство: 
- ремонт літнього загону для 
тварин. 
Клуб: 
- заміна дверних блоків. 

14,4 
 
 

7,5 
 
 

0,8 
 

8,1 
 
 

2,5 

Разом 33,3 
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Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
7. Будищанський 

психоневрологічний інтернат 
Лазне-пральний комплекс: 
- штукатурка, фарбування стін -
40 кв. метрів, облаштування стін 
пластиковими  панелями - 
90 кв. метрів, утеплення стін 
фасаду - 52 кв. метри. 
Житлові корпуси  № 1, 2, 4, 6: 
- фарбування  підлоги  
300 кв. метрів, заміна шпалер – 
460 кв. метрів, вибіркова 
штукатурка стін, заміна віконних 
блоків на металопластикові у 
корпусі - 11 шт. 
Харчоблок: 
- заміна підлоги - 102 кв. метри. 
Котельня: 
- побілка стін. 
Бібліотека: 
- заміна віконних блоків на 
металопластикові - 2 шт. 
Облаштування території: 
- заміна огорожі. 

27 
 
 
 
 

54 
 
 

 
 
 

11 
 

8,5 
 
7 
 
 

6,5 

Разом 114 
8. Краснопільський 

психоневрологічний інтернат 
Житловий корпус № 1, 2: 
- фарбування підлоги, панелей, 
дверей, труб, батарей; 
- штукатурка стін житлових 
кімнат, заміна шпалер. 
Харчоблок: 
- фарбування підлоги, панелей, 
дверей; 
- ремонт відливів. 
Адміністративна будівля: 
- фарбування підлоги, дверей, 
труб, батарей; 
- штукатурка стін. 

6,4 
 
 
 
 

1,3 
 
 
 

3,8 

Разом 11,5 
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Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
9. 

  
Лебединський 
психоневрологічний інтернат 

Житлові корпуси № 1, 2, 3: 
- фарбування дверей, стелі, стін. 
Харчоблок: 
- вибіркове фарбування стін, 
стелі, дверей.  
Лазне-пральний комплекс: 
- фарбування стелі машинного та 
лазневого залу. 
Ревізія запірної арматури 
теплопостачання та водопоста-
чання установи. 

6,5 
 
6 
 
 
2 
 
 

0,5 

Разом 15 
10. Хмелівський 

психоневрологічний інтернат 
Житловий корпус: 
- заміна віконних блоків на 
металопластикові – 5 шт. 
Котельня: 
- вибірковий ремонт покрівлі –  
60 кв. метрів. 

20 
 
 

10,5 

Разом 30,5 
11. Свеський 

психоневрологічний інтернат 
Харчоблок: 
- фарбування вікон, дверей, 
плінтусів, труб та радіаторів, 
побілка стін, стелі, зовнішня 
побілка, ремонт цоколя; 
- електричні та сантехнічні 
ремонтні роботи. 
Житлові корпуси № 1, 2: 
- ремонт цоколя,  
житлових кімнат, вестибюлів; 
- електричні та сантехнічні 
ремонтні роботи. 
Пральня: 
- фарбування, побілка стін, стелі. 
Котельня: 
- фарбування, побілка стін, стелі. 

6 
 
 
 
 
 
 

12,5 
 
 
 
 
 
3 
 

1,5 
Разом 23 

12. Білопільський дитячий 
будинок-інтернат 

Житловий корпус: 
- вибірковий ремонт житлових та 
підсобних приміщень.   

15 

Разом 15 
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Продовження додатка 4 

1 2 3 4 
13. 

  
Конотопський дитячий 
будинок-інтернат 

Лазне-пральний комплекс: 
- вибірковий ремонт даху з  
заміною балок. 
Житловий корпус № 1, 2: 
- заміна шпалер, багетів (коридор 
І та ІІ поверху); 
- ремонт житлових кімнат, кімнат 
відпочинку, класних кімнат 
(фарбування панелей, підлоги, 
дверей, заміна лінолеуму); 
Вбиральня на вулиці: 
- заміна дверних блоків – 6 шт. 

10 
 
 

19,9 
 
 
 
 
 
 
5 

 
Разом 34,9 

14. Сумський обласний центр 
соціальної реабілітації дітей-
інвалідів  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Стаціонарне відділення 
змішаного типу цілодобового 
перебування ( с. Рибці) 

Санітарний блок відділення  
«Матері та дитини»:  
- облицювання стін, підлоги 
керамічною плиткою, 
встановлення сантехнічного 
обладнання. 
Приміщення складу: 
- опоряджувальні роботи цоколя 
та стін цеглою. 
Стаціонарне відділення денного 
догляду  для дітей-інвалідів віком 
від 3 до 18 років: 
- улаштування інженерних мереж. 
Облаштування території: 
- ямковий ремонт під’їздної 
дороги; 
- заміна огорожі. 
Адміністративний блок: 
- ремонт санітарної кімнати. 
Харчоблок: 
- ремонт пандуса. 
Облаштування території: 
- заміна огорожі; 
- ремонт літньої естради. 
Ремонт приміщень стаціонарного 
відділення: 
- ремонт вентиляційної системи у 
відділенні «Матері та дитини»; 
- заміна душових кабін 
приміщення фізіотерапії. 

 
23,5 

 
 
 
 

21 
 
 
 
 

3,8 
 

40,6 
 
 
 

7,6 
 

18,5 
 

23,1 
 
 
 

19,4 
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 Разом 157,5 
 Всього  разом 538,7 
 
 

        
Заступник директора Департаменту - 
начальник управління                                                              Г.М.Пономаренко 
 
Провідний фахівець служби  
технічного нагляду за будівництвом  
та капітальним ремонтом                                                         С.П.Хіляй 
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                                                                             Додаток  5  
                                                                              
                                                                             до Плану заходів 

      (пункт 12) 
 
 
 
 

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

на 2015-2016 опалювальний рік 
 
 

№ з/п Назва  
стаціонарної установи 

Планується закупити  
у 2015 році  
куб. метрів 

1. Атинський 530 
2. Будищанський 510 
3. Краснопільський 700 
4. Хмелівський 630 
5. Білопільський 500 
6. Конотопський 450 

Разом по області: 3320 
 
 
 
 
 
Заступник директора Департаменту – 
начальник управління                                                   Г.М.Пономаренко 
 
Начальник відділу фінансів та 
діяльності стаціонарних установ                                  Т.Л.Кузнецова 
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                                    Додаток 6    
 
                                    до Плану заходів  
                                    (пункт 14) 

          П Л А Н 
заготівлі картоплі і овочів на осінньо-зимовий період 2015-2016 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 

цибуля 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 1400 3000 18 22 4 3 8 3 4 2 2 
3. Синівський 700 1600 9 11 2 2 4 1 2 1 1 
4. Воронізький 800 1700 10 14 3 2 5 1 3 1,5 1,5 
5. Сумський 1900 4100 25 30 6 4 11 3 6 3 3 
6. Атинський 600 1200 7 9 2 1 3 1 2 1 1 
7. Будищанський 1100 2400 14 18 4 3 6 2 3 1,5 1,5 
8. Краснопільський 800 1700 10 14 3 2 5 1 3 1,5 1,5 
9. Лебединський 1400 3000 18 22 4 3 8 3 4 2 2 
10. Хмелівський 900 2000 12 15 3 2 5 2 3 1,5 1,5 
11. Свеський 1400 3000 18 22 4 3 8 3 4 2 2 
12. Білопільський 900 1900 11 15 3 2 5 2 3 1,5 1,5 
13. Конотопський 900 1900 11 15 3 2 5 2 3 1,5 1,5 
 Разом: 13800 29700 176 223 44 31 79 26 43 21,5 21,5 
       Заступник директора Департаменту – 
       начальник управління                                                                             Г.М.Пономаренко 
        
       Начальник відділу фінансів та  
       діяльності стаціонарних установ                                                              Т.Л.Кузнецова 
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 ЗАТВЕРДЖУЮ 

Наказ директора Департаменту 
соціального захисту населення 
Сумської обласної державної 
адміністрації 
 
05.06.2015 № 58-ОД 

 

План заходів 
щодо підготовки територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг), реабілітаційних 

установ, Сумського центру реінтеграції бездомних осіб до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 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 2015-2016 років 

до 
11.06.2015 

Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення  
районних державних адмініст-
рацій, міських рад, директори 
територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування, реабілітацій-
них центрів 
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Продовження додатка 

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

період 2015-2016 рр. по кожній з підвідомчих установ і закладів 
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 

до  
09.07.2015 

Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри, на балансі яких 
знаходяться об'єкти тепло-
постачання 

3. Забезпечити надання Департаменту звітності про хід 
підготовки до роботи в осінньо-зимовий період підвідомчих 
установ (додатки 2, 7) 

з 01.07.2015 
01 та 15 числа 

кожного 
наступного 

місяця 

Мусіяка Л.П., Марченко Т.І., 
управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

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 і закладів на випадок 
надзвичайних ситуацій 

до 10.09.2015 
 
 

до 17.09.2015 
 
 

до 08.10.2015 
 

Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри, на балансі яких 
знаходяться об'єкти тепло-
постачання 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 
5. Створити постійно діючі бригади для ліквідації нестандартних 

та аварійних ситуацій 
до 01.07.2015 Управління соціального захисту 

населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

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

до 01.07.2015 Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

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

до 01.07.2015 Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

8. 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. Здійснити технічне обслуговування та, у разі потреби, 
придбання і монтаж приладів обліку теплової енергії, 
електроенергії та води. 
 

Придбати (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 20.08.2015 
 
 
 
 
 
 
 
до 08.10.2015 

 
 
до 08.10.2015 

Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 
9. Переукласти угоди на теплопостачання з відповідними 

організаціями 
до 20.08.2015 Управління соціального захисту 

населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

10. Здійснювати оплату послуг територіальних органів, установ та 
закладів державної санітарно-епідемічної служби з проведення 
сезонних заходів дезинсекції та дератизації 

постійно Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

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

до 20.08.2015 Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 
 

12. Забезпечити утеплення віконних рам житлових і виробничих 
приміщень 

до 15.10.2015 Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

13. Здійснити заготівлю картоплі, овочів, фруктів та консервації 
для організації харчування підопічних у Сумському обласному 
центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, стаціонарних 
відділеннях Охтирського районного територіального центру 
соціального обслуговування 

до 15.10.2015 Сумський обласний центр 
соціальної реабілітації дітей-
інвалідів, Охтирський районний 
територіальний центр соціального 
обслуговування 
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14. Забезпечити автотранспортний парк необхідними матеріалами і 

підготувати його до роботи у зимових умовах 
до 15.10.2015 Управління соціального захисту 

населення Сумської міської ради, 
територіальні центри соціального 
обслуговування, реабілітаційні 
центри 

15. Провести інвентаризацію м’якого інвентарю, одягу і взуття 
зимового асортименту і створити необхідний запас для 
підопічних стаціонарних відділень Охтирського районного 
територіального центру соціального обслуговування, 
Сумського центру реінтеграції бездомних осіб згідно з 
установленими нормами 

до 20.08.2015 Охтирський районний терито-
ріальний центр соціального 
обслуговування, управління  
соціального захисту населення 
Сумської міської ради 

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

до 17.09.2015 Директори територіальних центрів 
соціального обслуговування 

17. Організувати проведення поточних ремонтних робіт будівель, в 
яких проживають підопічні, вжити заходи по їх утепленню 

до 17.09.2015 Директори територіальних центрів 
соціального обслуговування,  
управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради  

18. 
 

Забезпечити вчасне подання документів для призначення 
житлових субсидій особам, які обслуговуються відділеннями 
соціальної допомоги вдома 

з 01.05.2015 
01 та 15 числа 

кожного 
наступного 

місяця  

Директори територіальних центрів 
соціального обслуговування  

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

постійно Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад 
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20. Активізувати роботу по створенню та поповненню матеріальної 

бази (теплі речі, продукти харчування, ліки) для видачі 
бездомним громадянам в осінньо-зимовий період 

до 18.09.2015 
 

Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад, директори 
територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування 

21. Забезпечити створення оперативних штабів для вжиття заходів, 
спрямованих на запобігання загибелі бездомних громадян від 
переохолодження в осінньо-зимовий період, включивши до їх 
складу представників охорони здоров'я, надзвичайних ситуацій, 
внутрішніх справ, та, на добровільних засадах, представників 
громадських організацій, Товариства Червоного Хреста, 
козацьких громадських організацій тощо 

до 18.09.2015 Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад, директори 
територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування 

22. Забезпечити організацію та проведення соціального 
патрулювання на вулицях населених пунктів в осінньо-зимовий 
період, залучивши до цієї роботи безробітних, осіб, які 
проходять альтернативну службу, та, на добровільних засадах, 
представників Товариства Червоного Хреста, громадських, 
релігійних організацій, волонтерів, козацьких громадських 
організацій тощо 

постійно Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад, директори 
територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування 

23. Утворити та обладнати пункти обігріву та пункти роздачі 
гарячої їжі. 
Активізувати роботу щодо діяльності утворених на базі діючих 
закладів соціального захисту для бездомних громадян банків 
одягу, взуття, білизни зимового асортименту та інших засобів 
для надання екстреної допомоги бездомним громадянам 

до 09.10.2015 Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради 
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24. Посилити інформаційно-роз'яснювальну роботу серед 

населення щодо дій органів соціального захисту населення в 
осінньо-зимовий період, можливості отримання бездомними 
громадянами необхідної допомоги, зокрема у період 
надзвичайних ситуацій (сильних морозів тощо) 

до 18.09.2015 Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад, директори 
територіальних центрів соціаль-
ного обслуговування 

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

постійно Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
директори територіальних центрів 
соціального обслуговування, 
реабілітаційні центри 

26. Здійснювати заходи щодо дотримання правил і вимог 
нормативно-правових актів з питань охорони праці, техніки 
безпеки та протипожежного захисту 

постійно Директори територіальних центрів 
соціального обслуговування, 
реабілітаційних центрів 

27. Ужити заходів щодо збільшення фінансування на видатки 
опалення, водопостачання, електроенергію із урахуванням 
зростання цін на енергоносії з метою належної підготовки та 
забезпечення сталого функціонування підвідомчих установ і 
закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років  

постійно Управління соціального захисту 
населення Сумської міської ради, 
директори територіальних центрів 
соціального обслуговування, 
реабілітаційні центри 

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 18.09.2015 
 

Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад 
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29. Здійснити перевірку стану готовності усіх підвідомчих установ 

до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років, заслухати 
дане питання на нараді в управлінні, підготувати інформаційно-
аналітичну довідку до засідання колегії Департаменту соціаль-
ного захисту населення 

до 18.09.2015 Начальники управлінь (праці) 
соціального захисту населення 
районних державних адміністра-
цій, міських рад  

30. Розглянути стан готовності територіальних центрів, 
реабілітаційних установ, Сумського центру реінтеграції 
бездомних осіб до роботи в осінньо-зимовий період 2015-
2016 років на засіданні колегії Департаменту соціального 
захисту населення 

до 30.09.2015 Мусіяка Л.П. – заступник 
директора Департаменту – началь-
ник управління з питань 
соціальних виплат та соціального 
обслуговування населення 

 
 

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



№ 
п.п Зміст Дані на     

01.07.2015
Дані на     

15.07.2015
Дані на     

01.08.2015
Дані на     

15.08.2015
Дані на    

01.09.2015
Дані на    

20.09.2015
Підсумкова 
інформація

1.
Готовність до роботи в осінньо-зимовий 
період територіального центру (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, у т.ч. за 
категоріями (сума п.п.  2.1.-2.6.)

2.1. інваліди 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, 

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

3.
Забезпечення одиноких непрацездатних 
громадян, які обслуговуються 
територіальним центром, зокрема:

3.1.
всього одиноких непрацездатних пенсіонерів 
та інвалідів, які обслуговуються 
територіальним центром,

3.2.
стан готовності житла, де проживають 
зазначені пенсіонери
потребує ремонту
проведено ремонт будинків

3.3. Стан забезпечення паливом:
потребує (дрова)
забезпечено (дрова)
потребує (вугілля)
забезпечено (вугілля)
Відсоток (забезпечення)- дрова
Відсоток (забезпечення)-вугілля

3.4. Стан забезпечення картоплею та овочами:

потребує (кількість)
забезпечено (кількість)

4.

Стан проведення безплатного капітального 
ремонту житлових будинків інвалідів війни, 
осіб, які мають особливі заслуги перед 
Батьківщиною, членів сімей загиблих 
військовослужбовців та прирівняних до них 
осіб

4.1.
потребує ремонту житлових будинків 
(кількість чол.)

4.2. проведено ремонт (кількість)

4.3.
проблема у проведенні безплатного ремонту 
житлових будинків

Заступник директора Департаменту - 
начальник управління 

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

Примітки (вказати пункт, до якого примітка)

Інформація щодо стану підготовки до роботи в осінньо-зимовий період                                                                             
2015-2016 років

   
Л.П.Мусіяка

Додаток  № 7
                                                                                                                          
до Плану заходів, пункт 3                                                  
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