
 
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, звітів консультативно-експертного центру „ИКАР ВМЗ СЕРВИС”              
про незалежну експертну оцінку ринкової вартості автотранспортного засобу 
Geely MR7151A, 2011 року виготовлення, ідентифікаційний номер 
L6T7524S3CN003040, 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 виконкому Роменської міської ради 
 
НАКАЗУЮ: 
 
 1. Затвердити розподіл 1 автомобіля: 
 - Geely MR7151A, 2011 року виготовлення, ідентифікаційний номер 
L6T7524S3CN003040, колір сірий, з ручним керуванням особі, яка має право 
на позачергове забезпечення; 
 2. Видати автомобіль Дудченку Юрію Вікторовичу, інваліду 
XXXXXXX (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX), який перебуває на обліку          
з 19 вересня 2002 року по забезпеченню автомобілем у позачерговому 
порядку, черговість на забезпечення № 5, автомобіль Geely MR7151A,              
2011 року виготовлення, ідентифікаційний номер L6T7524S3CN003040,           
колір сірий, безкоштовно, відповідно до пунктів 1, 3, 5, 16, 18, 25, 29, 34 
вищезазначеного Порядку за наявності медичних показань на право 
забезпечення автомобілем та відсутності протипоказань до керування ним, 
якщо керування автомобілем буде здійснювати інвалід, у разі відсутності в 
особистому користуванні інваліда автомобіля, у тому числі придбаного за 
власні кошти або отриманого через органи соціального захисту населення, 
що перебував в експлуатації менше як 10 років та, що за час перебування на 
обліку інвалід не отримував автомобіль як благодійну допомогу і протягом 
цього часу не реєстрував придбаний автомобіль, строк експлуатації якого 
менше, ніж п’ять років, за письмовою згодою інваліда щодо використання 
протягом строку, визначеного з урахуванням ступеня зношення автомобіля. 
 
 



 2 3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
директора Департаменту - начальника управління фінансів, діяльності 
стаціонарних установ, пільг та компенсацій Департаменту соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації                
Пономаренка Г.М. 
 
 
 
Тимчасово виконуючий  
обов’язки директора                                                              О.А.Заяц 
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