
 
СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ 
 

НАКАЗ 
 

     м. Суми №  
                  
Про    видачу     інваліду   автомобіля,  
повернутого Департаменту соціального 
захисту  населення 

 
 У зв’язку з поверненням автомобіля Департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації, відповідно                         
до пунктів 16, 18 Порядку забезпечення інвалідів автомобілями, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 липня                
2006 р. № 999, звіту консультативно-експертного центру „ИКАР ВМЗ 
СЕРВИС” про незалежну експертну оцінку ринкової вартості 
автотранспортного засобу KIA Clarus, ідентифікаційний номер кузова 
KNEGC2232V5614855, колір сірий, за результатами розгляду на засіданні 
колегії Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної 
державної адміністрації документів та заяви на забезпечення автомобілем, 
що був у користуванні, і надійшли від управління соціального захисту 
населення Краснопільської райдержадміністрації 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити розподіл 1 автомобіля: 
 - KIA Clarus, ідентифікаційний номер кузова KNEGC2232V5614855,               
колір сірий особі, яка має право на позачергове забезпечення. 

2. Видати Загорульку Григорію Пилиповичу, ХХХХХХХХХХХХХХХ, 
який перебуває на обліку з 21.03.2003 та  має право на  позачергове 
забезпечення, черговість на забезпечення № 10, автомобіль KIA Clarus, 
ідентифікаційний номер кузова KNEGC2232V5614855, колір сірий, 
безоплатно, відповідно до пунктів  1, 3, 5, 16, 18, 25, 29, 34, 41 
вищезазначеного Порядку незалежно від наявності медичних показань на 
право забезпечення автомобілем та наявності протипоказань до керування 
ним, якщо керування автомобілем буде здійснювати член сім’ї, якому 
передається право користування автомобілем (за відсутності протипоказань 
до керування автомобілем та наявності посвідчення на право керування 
автомобілем), у разі відсутності в особистому користуванні інваліда 
автомобіля, у тому числі придбаного за власні кошти, строк експлуатації 
якого менше ніж п’ять років, за його письмовою згодою, для використання 
протягом строку, визначеного з урахуванням терміну експлуатації 
попереднім інвалідом. 

 



 2Автомобіль   видати з    правом          передачі керування онуку              
ХХХХХХХХХХХХХХХХХ. 

3. Не включати до списку на видачу автомобіля інвалідів, (додаток).  
 4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту - начальника управління з питань соціальних виплат 
та соціального обслуговування населення Департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації Мусіяку Л.П. 
 
 
 
 Директор                                                                                 М.В.Дубровський 
 



Додаток 

№ 
черги

Дата 
взяття на 
облік

Рік 
народ-
ження

Причина і 
група інвалід-

ності

Показання на 
автомобіль

Причина відмови                          
від отримання б/у авто

1 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 16.04.1992 1963 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 27.08.2014
1 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 16.04.1992 1956 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 27.08.2014
2 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 18.03.2002 1924 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 10.12.2008
3 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 29.04.2002 1963 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 05.12.2008
4 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 30.09.2002 1934 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 07.09.2009
6 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 18.11.2002 1948 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 03.09.2009
8 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 20.12.2002 1974 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. заява від 28.11.2012

10 ХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХ 21.03.2003 1931 ХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХ ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ с прав. пер. Отримує

Заступник директора Департаменту - Л.П.Мусіяка
начальник управління                                                              

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

Адреса реєстраціїПрізвище, ім'я та по-батькові інваліда

Список інвалідів, які мають право на позачергове забезпечення спецавтотранспортом зі звичайним керуванням
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