
ПРОТОКОЛ  № 2 
засідання колегії Департаменту соціального захисту населення 

облдержадміністрації  
        від 31 травня 2013 року 
        м. Суми 
Присутні на засіданні: Боярко А.А., Заяц О.А., Лукаш В.О., Любич Н.В., 
Мусіяка Л.П., Пікіна В.Д., Пономаренко Г.М., Смирнов І.Ф., Хорхордіна А.М. 
 
Відсутні: Дворник С.І. (хворий), Підлісний В.І.(відпустка) 

 
Запрошені: керівники стаціонарних установ 

 
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 
 1. Про підготовку установ і закладів соціального захисту населення до 
роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 
 
СЛУХАЛИ:  Інформацію Пономаренка Г.М. - заступника директора                                          

Департаменту – начальника управління фінансів, діяльності 
стаціонарних установ, пільг та компенсацій Департаменту 
соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації про підготовку установ і закладів соціального 
захисту населення до роботи в осінньо-зимовий період 2013-
2014 років – текст інформації додається до протоколу. 

 
 
Заслухані звіти керівників інтернатних закладів з обговорюваного питання: 

 
Турчина В.І. директора Білопільського дитячого будинку-інтернату; 
Долі А.В. директора Конотопського дитячого будинку-інтернату; 
Терещенка О.Г. директора Атинського психоневрологічного інтернату; 
Савенко Т.І. директора Будищанського психоневрологічного інтернату; 
Демченка Г.Х. директора Краснопільського психоневрологічного інтернату; 
Міщенка В.І. директора Кролевецького будинку-інтернату; 
Семеліт О.В. директора Синівського будинку-інтернату; 
Кухаря В.В. заступника директора Сумського геріатричного пансіонату для 

ветеранів війни і праці; 
Лизуна В.Ф. директора Воронізького  будинку-інтернату; 
Величка Ю.О. виконуючого обов’язки директора Лебединського 

психоневрологічного інтернату; 
Левшукова В.І. директора Свеського психоневрологічного інтернату; 
Рибалка О.Г. директора Хмелівського психоневрологічного інтернату; 
Токара В.М. директора Охтирського будинку-інтернату; 
Сущенко О.М. директора Сумського обласного центру соціальної реабілітації 

дітей-інвалідів; 
 

ВИСТУПИЛИ: 
 Боярко А.А. – директор Департаменту соціального захисту населення 

Сумської обласної державної адміністрації. 



Проаналізував ситуацію, що склалася у стаціонарних закладах соціальної 
сфери. Зосередив увагу директорів установ на забезпеченні щоденного 
контролю за споживанням комунальних послуг та енергоносіїв; здійсненні 
своєчасного проведення тендерних торгів по закупівлі товарів, робіт та послуг. 
Доручив: 

1. Директору Воронізького будинку-інтернату Лизуну В.Ф. забезпечити 
відновлення роботи дизельного генератора, провести лабораторні випробування 
електрообладнання. 

2. Директору Свеського психоневрологічного інтернату Левшукову В.І. 
провести роботу з питання отримання висновку територіального органу 
державної установи „Сумський обласний лабораторний центр 
Держсанепідслужби України” щодо вентиляції харчоблоку. 

3. Директору Краснопільського психоневрологічного інтернату  
Демченку Г.Х. виконати заходи з проведення тендерних торгів по закупівлі 
палива (дров).   

4. Директорам інтернатних установ: 
 4.1.Забезпечити виконання плану заходів по підготовці установ і закладів 
до роботи в осінньо-зимовий період 2013-2014 років. 

4.2. Забезпечити дотримання вимог пожежної безпеки, лімітів 
споживання енергоносіїв, санітарних норм і правил в стаціонарних установах.  

4.3. Забезпечити на належному рівні співпрацю з громадськими 
організаціями. 

4.4. Продовжити закупівлю продуктів харчування у місцевих 
товаровиробників відповідно до пункту 3 протоколу наради при голові обласної 
ради з обговорення питання контролю якості продуктів, які закуповуються для 
бюджетної сфери. 

 Дав доручення заступнику директора Департаменту – начальнику 
управління фінансів, діяльності стаціонарних установ, пільг та компенсацій 
Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної державної 
адміністрації Пономаренку Г.М., начальнику відділу фінансів, діяльності 
стаціонарних установ та аудиту управління фінансів, діяльності стаціонарних 
установ, пільг та компенсацій Департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації Кузнецовій Т.Л.: 

1.1. Забезпечити контроль за виконанням плану заходів з питання 
підготовки установ і закладів до роботи в осінньо-зимовий період                
2013-2014 років, дотриманням лімітів енергоносіїв. 

1.2. Продовжити перевірки установ з питань дотримання вимог чинного 
законодавства з обслуговування, організації харчування підопічних. 
 
ВИРІШИЛИ: 

1. Рекомендувати директору Департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації видати відповідний наказ з 
урахуванням пропозицій, внесених у ході обговорення. 

 

Голосували:     „за”  - одноголосно. 
 
Голова колегії       А.А.Боярко 


