








                                                                                                   Проект оприлюднено 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ  LI СЕСІЯ 

РІШЕННЯ 

 

від                          2018 року №        - МР 

м. Суми 

 

Про затвердження комплексної 

міської Програми «Охорона здоров’я 

м. Суми на 2019-2021 роки»  

 

 

 З метою поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення 

здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико-санітарної 

допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону 

здоров'я, відповідно до вимог статті 18 Розділу VI.  Прикінцеві та перехідні 

положення Бюджетного кодексу України, враховуючи уточнення бюджетних 

призначень керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в України», Сумська міська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Затвердити комплексну міську Програму «Охорона здоров’я м. Суми на 

2019-2021 роки» (далі Програма) згідно з додатком. 

2.  Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.) забезпечити фінансування заходів, пов’язаних з реалізацією 

Програми, в межах коштів бюджету галузі охорони здоров’я. 

3. Відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (Чумаченко О.Ю.) 

щорічно до 1 квітня звітувати Сумській міській раді про хід виконання 

Програми. 

4. Визнати таким, що втратило чинність з 01.01.2019, рішення Сумської 

міської ради від 21 грудня 2017 року № 2920-МР «Про затвердження «Міської 

комплексної Програми Охорона здоров’я на 2017-2020 роки» (зі змінами).  

5.  Організацію виконання рішення покласти на заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О. 

 

Сумський міський голова                                                               О.М. Лисенко 

 

Виконавець: Чумаченко О.Ю. 

 

 

 
 

                         



Комплексна міська Програма «Охорона здоров’я м. Суми  

на 2019-2021 роки» 

 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Комплексна міська Програма «Охорона здоров’я м. Суми на 2019-2021 

роки» (далі – Програма) розроблена відповідно до Основ законодавства України 

про охорону здоров’я, визначає перспективи розвитку галузі охорони здоров’я 

м. Суми. 

У Програмі передбачені правові, організаційні, лікувально-профілактичні, 

економічні та соціальні засади охорони здоров’я в м. Суми, метою яких є 

забезпечення високої працездатності і довголітнього активного життя громадян, 

усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і 

зниження захворюваності, інвалідності та смертності (додаток 3). 

Структурна реорганізація сфери охорони здоров’я відповідно до потреб 

населення у різних видах медичної допомоги та створення мережі закладів 

первинного та вторинного рівнів відбувається шляхом реорганізації, 

перепрофілювання частини лікувальних закладів та можливістю самостійно 

обирати лікаря. 

У відповідності до плану реформування первинної ланки надання 

медичної допомоги, на теперішній час два центри первинної медико-санітарної 

допомоги з мережею сімейних амбулаторій пройшли процес реорганізації з 

комунальних установ у комунальні некомерційні підприємства. На сьогоднішній 

день підприємствами проведена відповідна робота та укладені договори з 

Національною службою здоров'я України. 

Згідно затверджених етапів реформування закладами охорони здоров'я 

первинного рівня продовжується процес укладання декларацій з мешканцями 

міста згідно діючої нормативної бази. 

Проводиться підготовча робота щодо функціонування закладів охорони 

здоров’я ІІ-го рівня в умовах підготовки до реформування вторинної ланки. 

Нова модель фінансування для закладів спеціалізованої медичної допомоги 

запрацює з 2020 року. 

У роботу закладів охорони здоров’я міста впроваджуються сучасні 

медичні технології за рахунок оснащення новітнім медичним обладнанням, що 

сприяє мінімізації факторів ризику захворювань та створенню сприятливого для 

здоров’я середовища на основі наукових досліджень. 

У закладах охорони здоров’я міста використовуються галузеві та 

міжнародні стандарти щодо діагностики, лікування, профілактики захворювань 

та реабілітації хворих. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1.1. Паспорт до комплексної міської Програми "Охорона здоров'я м. 

Суми на 2019-2021 роки" 

  

1. Ініціатор розробки Програми  Виконавчий комітет Сумської 

міської ради 

2. Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про розроблення 

Програми 

Рішення Сумської міської ради від 

29 лютого 2012 року № 1207 - МР 

«Про Положення про Порядок 

розробки, затвердження та 

виконання міських цільових 

(комплексних) програм, програми 

економічного і соціального 

розвитку міста Суми та виконання 

міського бюджету» (зі змінами)  

3. Міський замовник Програми - 

4. Розробник Програми Відділ охорони здоров’я  Сумської 

міської ради 

5. Співрозробники Програми - 

6. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ охорони здоров’я  Сумської 

міської ради 

7. Термін реалізації Програми 2019 – 2021 роки 

8. Перелік бюджетів, які беруть участь 

у виконанні Програми  

Міський бюджет  

9. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для реалізації 

Програми, всього, в тому числі:  

Усього на 2019 – 2021 роки – 

1531327,8 тис. грн, у т. ч.: 

2019 рік – 471569,2 тис. грн, 

2020 рік – 512130,2 тис. грн, 

2021 рік – 547628,4 тис. гривень. 

 

 

 



 

1.2. Ресурсне забезпечення Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального фонду 

державного бюджету, загального та спеціального фондів міського бюджету з 

урахуванням вимог Бюджетного кодексу України 

     
тис.грн. 

РАЗОМ ПО 

ПРОГРАМІ 
  1531327,8 471569,2 512130,2 547628,4 

у тому числі Кошти міського 

бюджету (загальний 

фонд)  

484199,1 149803,3 161979,6 172416,1 

Кошти міського 

бюджету (спеціальний  

фонд)  

144363,0 44746,4 48263,0 51353,6 

Кошти державного 

бюджету (медична 

субвенція, загальний  

фонд)  

902765,7 277019,4 301887,6 323858,7 

 

2. ПРОБЛЕМИ СФЕРИ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я МІСТА 

Реформування галузі охорони здоров’я міста, здійснення належного 

обсягу наданням медичної допомоги населенню міста Суми вимагає суттєвого 

покращення. 

Існуючі проблеми охорони здоров’я є непростими для вирішення, мають 

багатоаспектний комплексний характер, що обумовлює необхідність оновлення 

підходів до охорони здоров’я, розробки і реалізації нових стратегій та програм. 

Демографічна ситуація в місті характеризується від’ємним природним 

приростом: 2015р. – -3.0; 

          2016р. – -3.8; 

          2017р. – -3.8. 

Відмічається зростання загального тягаря хвороб. Викликає занепокоєння 

тенденція до погіршення стану здоров’я дорослого населення та молоді, 

збільшення частоти хвороб серцево-судинної системи, соціально-значущих 

хвороб, онкологічних захворювань. 

Захворюваність населення (вперше виявлено хвороб) серед дорослого населення 

(рівень на 1000 населення) 

2015 2016 2017 

573,44 589,95 573,51 

 

Поширеність хвороб серед дорослого населення (рівень на 1000 населення) 

2015 2016 2017 

1974,42 1998,69 1992,44 

 



Поширеність хвороб серед підлітків (рівень на 1000 населення) 

2015 2016 2017 

2219,7 2431,1 2629,4 

 

Поширеність хвороб системи кровообігу серед дорослого населення 

2015 2016 2017 

65421,4 66200,82 66981,1 

 

Поширеність на ВІЛ/СНІД (рівень на 100 тисяч населення) 

2015 2016 2017 

206,1 226,1 251,8 

 

Поширеність на туберкульоз (рівень на 100 тисяч населення) 

2015 2016 2017 

278,63 165,33 50,1 

 

Поширеність на злоякісні захворювання  

(рівень на 100 тисяч населення) 

2015 2016 2017 

3683,84 3836,63 4639,74 

 

Зростання захворюваності населення відбувається внаслідок поширення 

чинників ризику, зокрема тютюнопаління, зловживання алкоголем і вживання 

наркотиків, передусім серед осіб молодого віку. За останні 3 роки відмічено 

зростання поширеності захворювань на ВІЛ/СНІД. 

Захворюваність на інфекційні хвороби залишається також високою. Існує 

загроза поширення крапельних, особливо небезпечних, зоонозних інфекцій та 

паразитарних хвороб. 

Поширеність на інфекційні захворювання (рівень на 100 тисяч населення) 

2015 2016 2017 

3502,14 3332,49 3268,63 

 

Відмічається високий рівень захворюваності на цукровий діабет, його 

ускладнень, спричинених ними інвалідності і смертності. 

 

Рівень поширеності на цукровий діабет (на 1000 населення) 

2015 2016 2017 

38,53 38,63 39,52 

 

Цукровий діабет є соціальною проблемою, для розв’язання якої необхідна 

державна підтримка, координація зусиль усіх центральних та місцевих органів 

виконавчої влади. 



Занепокоєння викликає стан репродуктивного здоров’я городян, яке має 

стратегічне значення для забезпечення сталого розвитку міста. 

 

В 2015 – 2017 роках відмічена тенденція до зменшення числа пологів: 

2015р. – 2303; 

2016р. – 1988; 

2017р. – 1861. 

В т.ч. за 6 місяців 2018 року число пологів збільшилось з 871 до 909 

(динаміка +4,4% в порівнянні з 6 місяцями 2017 року). 

Рівень нормальних пологів теж зменшився в зв’язку зі значним 

збільшенням кількості вагітних з супутньою соматичною патологією. 

Враховуючи значне зростання щорічного обсягу медичної допомоги, 

наявну матеріально-технічну базу, фактичний рівень зношеності медичного 

обладнання та тривалі строки його експлуатації, в місті гостро стоїть питання 

необхідності придбання сучасного обладнання. 

Насьогодні медичне обладнання для діагностики та лікування, що 

використовується в лікувальних закладах міста, в середньому на 80-85% 

вичерпало свій ресурс експлуатації. Не вистачає сучасного медичного 

обладнання для організації надання невідкладної медичної допомоги, раннього 

виявлення захворювань та проведення об’єктивної експертної оцінки 

патологічного процесу у хворих, діагностики вагітності та вроджених вад 

розвитку. 

Значну проблему складає кадровий дефіцит в сфері охорони здоров’я. 

Галузь потребує підготовки фахівців для надання первинної та спеціалізованої 

медичної допомоги, середніх та молодших медичних працівників, покращення 

умов їх праці. 

Одним із основних та дієвих заходів до оновлення кадрового потенціалу в 

закладах охорони здоров’я міста є забезпечення молодих спеціалістів житлом. 

Зумовлює необхідність подальшого поліпшення комплексу заходів, 

спрямованих на покращання репродуктивного здоров’я, рівень обізнаності щодо 

здорового способу життя, безпечної статевої поведінки, планування сім’ї, 

відповідального батьківства, методів профілактики незапланованої вагітності, 

використання сучасних методів контрацепції. 

Система охорони здоров’я не задовольняє у повному обсязі потреби 

населення у доступній, високоякісній та ефективній медичній допомозі. 

Попередні реформи у сфері охорони здоров’я не дали бажаного результату у 

зв’язку з тим, що мали непослідовний, переважно фрагментарний характер, 

систему надання медичної допомоги, що не дозволило адаптувати її до потреб 

населення. 

  

 

3. МЕТА ПРОГРАМИ 

Метою Програми є збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, 

підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, 



зниження рівнів захворюваності, інвалідності і смертності населення, 

підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення 

якості життя, забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я. 

  

4. ШЛЯХИ ТА СПОСОБИ РОЗВ’ЯЗАННЯ ПРОБЛЕМ 

 Досягнення визначеної мети Програми можливе шляхом: 

- надання фінансової підтримки виділення додаткового фінансування 

комунальним некомерційним підприємствам для забезпечення якісного надання 

населенню міста первинної медичної допомоги за місцем проживання; 

- забезпечення умов безпечного материнства на І та ІІ рівні надання медичної 

допомоги; 

- проведення відповідних заходів щодо реалізації сталої відповіді на епідемію 

туберкульозу, в т.ч. хіміорезистентного, ВІЛ-інфекції/ СНІДу та вірусного 

гепатиту; 

- проведення ефективної боротьби з онкологічними захворюваннями; 

- проведення заходів, спрямованих на запобігання і лікування серцево-судинних 

та судинно-мозкових захворювань серед населення міста; 

- проведення ефективних заходів щодо покращення медичної та соціальної 

реабілітація хворих, покращення умов їх перебування в соціумі; 

- активізування профілактичного напрямку дій щодо боротьби з серцево-

судинними, онкологічними захворюваннями, захворюванням населення на 

цукровий діабет та соціально значущі захворювання; 

- фінансування інформаційно-аналітичних систем в закладах охорони здоров’я з 

метою проведення аналізу статистичних даних захворюваності населення; 

- забезпечення утримання закладів охорони здоров’я міста з поетапним 

оновленням матеріально-технічної бази; 

- автономізація закладів охорони здоров'я міста; 

- створення єдиної електронної системи обміну медичною інформацією; 

- вирішення кадрового питання; 

- підвищення якості кадрового забезпечення та рівня професійної підготовки 

фахівців з питань профілактики і раннього виявлення хвороб, діагностики та 

лікування; 

- забезпечення надання своєчасної сучасної невідкладної допомоги та оснащення 

закладів охорони здоров’я необхідним для її надання медичним обладнанням; 

- підвищення ефективності санітарно-освітньої роботи та пропаганди здорового 

способу життя з широким використанням сучасних технологій та засобів 

масової інформації; 

- спрямування зусиль медичних працівників на виявлення захворювань у ранніх 

стадіях та проведення ефективної профілактики їх на функціональній стадії або 

на стадії мінімальних морфологічних змін; 

- пріоритетності надання медичної допомоги дітям, матерям та населенню 

похилого віку. 

  

 



5. ОБСЯГИ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ 

Фінансування завдань і заходів Програми планується здійснювати за 

рахунок централізованих поставок Міністерства охорони здоров’я України з 

державного бюджету, медичної субвенції, за рахунок коштів міського бюджету, 

інших джерел, не заборонених чинним законодавством. Фінансування заходів 

Програми здійснюється у межах видатків, що передбачаються у державному, 

міському бюджетах, бюджетах розпорядників коштів, відповідальних за їх 

виконання. Обсяги фінансування можуть корегуватися в межах бюджетного 

періоду без внесення змін до даної Програми. Обсяг бюджетних коштів 

визначається щороку, виходячи із фінансової можливості бюджету (додаток 2). 

  

6. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ 

Координацію дій між виконавцями Програми та контроль за її виконанням 

здійснює відділ охорони здоров’я Сумської міської ради (додаток 1). 

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради щороку до 01 квітня звітує 

перед Сумською міською радою про виконання Програми. 

 



Додаток 1

до комплексної міської Програми "Охорона 

здоров'я м. Суми на 2019-2021 роки"

1

712010

712030

712100

712150

712151

712152

712140

712144

712146

712111

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець:Чумаченко О.Ю.

_________"___"______.2018 р.

2

Перелік

бюджетних програм до комплексної міської Програми

 "Охорона здоров'я м. Суми на 2019-2021 роки"

Найменування бюджетної програми

Назва головного розпорядника бюджетних коштів                            

Код програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів (КПКВК)

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради  Інші програми та  заходи у сфері 

охорони здоров'я.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                                   

Програми і централізовані заходи у галузі охорони здоров'я

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради  Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради  Відшкодування вартості 

лікарських засобів для лікування окремих захворювань

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                            

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                              

Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                                                 

Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                          

Стоматологічна допомога населенню

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради                                                                         

Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони здоров'я

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради  Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері охорони здоров’я



Додаток 2

до комплексної міської Програми "Охорона здоров'я м. Суми 

на 2019-2021 роки"

2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 Забезпечення виконання 

соціальних гарантій для 

пільгових категорій населення

1.1. Забезпечення відповідних  категорій хворих лікуванням у 

повному обсязі на пільгових умовах згідно постанови КМУ від 

17.08.1998 № 1303 "Про впорядкування безоплатного та 

пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів  у разі 

амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними 

категоріями захворювань"               

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

42143,4 13200,0 14084,4 14859,0 Забезпечення виконання державних гарантій, попередження 

розвитку необоротних ускладнень та продовження 

тривалості і якості життя населення                                                                 

2 Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів

2.1. Забезпечення інвалідів та дітей-інвалідів технічними та 

іншими засобами для догляду у домашніх умовах                                                          

2.2. Придбання туберкуліну та вакцин для проведення  

імунопрофілактики медичних працівників та населення з груп 

ризику  

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

6896,2 2160,0 2304,7 2431,5 Покращення догляду за тяжкохворими у домашніх умовах та 

адаптування їх до самообслуговування.                                             

Раннє виявлення туберкульозу у дітей та підлітків

3 Видатки на оплату вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв

3.1. Оплата за споживання теплової енергії                                                         

3.2. Оплата за споживання гарячої води, холодної води та 

водовідведення                                                                                     

3.3. Оплата за споживання електричної енергії  
2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

10380,7 3216,0 3479,7 3685,0 Забезпечення комфортного перебування у закладі охорони 

здоров’я пацієнтів та працівників

4 Капітальні видатки 4.1.Придбання обладнання довгострокового користування                                                      

4.2. Капітальні ремонти приміщень                         

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

11493,7 3600,0 3841,2 4052,5 Оновлення матеріально-технічної бази закладів та 

впровадження сучасних діагностичних та лікувальних 

технололгій. Приведення приміщень у відповідність до 

діючих нормативів та створення комфортних і безпечних 

умов лікування.

70914,0 22176,0 23710,0 25028,0

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

59420,4 18576,0 19868,8 20975,5

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

11493,7 3600,0 3841,2 4052,5

у тому числі

Напрями діяльності  (підпрограми), завдання та заходи комплексної міської  Програми "Охорона здоров'я м. Суми на 2019-2021 роки"

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми

УСЬОГО

Виконавці Джерела фінансування
всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу



2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування

всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

41854,3 13109,4 13987,8 14757,1

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

1863,6 583,7 622,8 657,1

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

63519,7 19895,4 21228,4 22396,0

2 Надання медичної допомоги 

учасникам АТО 

2.1. Забезпечення медикаментами ветеранів війни та учасників 

АТО/ООС відповідно до постанови КМУ від 27.01.2016 № 34,  

виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 2019-2021 

роки

Департамент 

соціального захисту 

населення Сумської 

міської ради, відділ 

охорони здоров’я 

Сумської міської 

ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

783,7 245,5 261,9 276,3 Підвищення рівня соціальної захищеності  учасників 

антитерористичної операції 

3 Пільгове зубопротезування 3.1. Забезпечення  зубопротезуванням осіб пільгових категорій 

м.Суми 2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

2124,4 665,4 710,0 749,0 Проведення безкоштовного  зубопротезування особам 

пільгових категорій

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

55660,1 17433,6 18601,7 19624,8

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

12446,5 3898,4 4159,6 4388,4

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

160201,5 48974,2 53577,7 57649,6

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

656017,3 200546,8 219398,2 236072,4

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

36363,0 11116,3 12161,2 13085,5

1.1. Забезпечення пацієнтів у разі їх стаціонарного лікування 

лікарськими засобами відповідно до Національного переліку 

(постанова КМУ від 16.03.2017 № 180)                                                                                  

1.2. Придбання медичних виробів для проведення стентування, 

ендопротезування, гемодіалізу, плазмаферезу.                                                               

1.3. Проведення необхідних лабораторних обстежень, в т.ч. 

визначення глікозильованого гемоглобіну та мікроальбумінурії                                                               

1.4. Забезпечення медикаментами, лабораторними реактивами та 

медичними виробами медичної комісії під час призову громадян 

та приписки допризовної дільниці                                                                                                                                                              

1.6. Забезпечення хворих дітей медикаментами під час проведення 

оздоровчої кампанії                                                             1.7. 

Забезпечення спеціалізованим дороговартісним лікуванням дітей, 

хворих на дитячий церебральний параліч, ювенільний 

ревматоїдний артрит, первинний імунодефіцит та ін.                                                                              

1.8.Забезпечення вагітних жінок та дітей з цукровим діабетом 

інсуліновими помпами та тест-системами для контролю за рівнем 

глікемії                                                                                          1.9. 

Забезпечення слуховими протезами осіб з порушеннями слуху 

Придбання медикаментів, 

реактивів, витратних 

матеріалів та 

перев’язувальних засобів

1

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

5

Забезпечення надання вторинної (амбулаторної та 

стаціонарної) медичної допомоги у повному обсязі 

відповідно до галузевих стандартів

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення  закладу обладнанням, інвентарем, 

господарськими засобами, меблями тощо.                                                                    

Забезпечення харчуванням хворих, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні.                                 Покращення 

діагностики захворювань у ургентних хворих методами КТ 

та МРТ

2019-2021 

роки

4

Оплата праці та нарахування 

на заробітну плату

5.1. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів 

охорони здоров’я                                                                         5.2. 

Нарахування на заробітну плату

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення ефективних механізмів мотивації працівників

2019-2021 

роки

Підпрограма 2. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЯКІ НАДАЮТЬ ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ НАСЕЛЕННЮ 

Інші видатки для забезпечення 

стабільного функціонування 

закладів при наданні медичної 

допомоги населенню

4.1. Придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентарю                                                                      

4.2. Забезпечення харчуванням хворих при стаціонарному 

лікуванні                                                                            4.3. Оплата 

послуг (крім комунальних), в т. ч. на проведення хворим 

обстеження методами КТ та МРТ                                                                                                                                                                               

4.4. Видатки на відрядження та навчання                                       

4.5. Соціальне забезпечення та інше



2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування

всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

84466,7 26168,2 28314,0 29984,5

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

845,0 261,8 283,3 300,0

7 Капітальні видатки 7.1. Придбання обладнання довгострокового користування

7.2. Капітальні ремонти приміщень

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

45974,7 14400,0 15364,8 16209,9 Впровадження сучасних діагностичних та лікувальних 

технологій. Оновлення матеріально-технічної бази закладів у 

зв'язку з реформуванням у 2019 році закладів спеціалізованої 

допомоги та впровадження програми "Безкоштовна 

діагностіка", запуском нових електронних інструментів в 

електронній системі охорони здоров'я, впровадженням 

електронного рецепту за програмою "Доступні ліки" .    

Приведення приміщень у відповідність до діючих нормативів 

та створення комфортних і безпечних умов лікування.

1162120,7 357298,7 388671,4 416150,6

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

345090,8 106596,3 115453,1 123041,4

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

97492,8 30260,2 32591,7 34640,8

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

719537,1 220442,2 240626,5 258468,4

1  Придбання медикаментів, 

реактивів, витратних 

матеріалів та 

перев’язувальних засобів

1.1. Забезпечення вагітних, роділь, породіль та новонароджених та 

гінекологічних хворих лікарськими засобами відповідно до 

Національного переліку (постанова КМУ від 16.03.2017 № 180)                                                            

1.2. Придбання засобів контрацепції для жінок з малозабезпечених 

родин, підлітків та жінок, у яких вагітність та пологи загрожують 

життю                                                        1.3. Проведення необхідних 

лабораторних обстежень жінкам та новонародженим дітям згідно 

клінічних протоколів                                                                         1.4. 

Придбання лікарських засобів та медичних виробів для зупинки 

акушерських кровотеч                                                          1.5. 

Придбання антирезусних імуноглобулінів для профілактики 

гемолітичної хвороби новонароджених                                                              

1.6. Забезпечення новонароджених препаратами для лікування 

геморагічної хвороби

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

9488,4 2971,9 3171,1 3345,5 Забезпечення надання вторинної (амбулаторної та 

стаціонарної) медичної допомоги у повному обсязі 

відповідно до галузевих стандартів

2 Надання медичної допомоги 

учасникам АТО 

2.1. Забезпечення медикаментами ветеранів війни та учасників 

АТО/ООС відповідно до постанови КМУ від 27.01.2016 № 34,  

виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 2019-2021 

роки

Департамент 

соціального захисту 

населення Сумської 

міської ради, відділ 

охорони здоров’я 

Сумської міської 

ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

61,6 19,3 20,6 21,7 Підвищення рівня соціальної захищеності  учасників 

антитерористичної операції 

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

8054,8 2522,9 2691,9 2840,0

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

57,5 18,0 19,2 20,3

3.1. Придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентарю                                                                                        

3.2. Забезпечення харчуванням хворих при стаціонарному 

лікуванні                                                                                            3.3. 

Оплата послуг (крім комунальних),  в тому числі для проведення 

скринінгових обстежень                                                                                        

3.4. Соціальне забезпечення та ін.

2019-2021 

роки

УСЬОГО

у тому числі

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради
2019-2021 

роки

Підпрограма 3. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА

3 Інші видатки для забезпечення 

стабільного функціонування 

закладів при наданні медичної 

допомоги населенню

Забезпечення комфортного перебування у закладі охорони 

здоров’я працівників та пацієнтів

6 Видатки на оплату вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв

6.1. Оплата за споживання теплової енергії                                     

6.2. Оплата за споживання гарячої води, холодної води та 

водовідведення                                                                           6.3. 

Оплата за споживання електричної енергії                                       

6.4. Оплата за споживання природного газу

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення  закладу обладнанням, інвентарем, 

господарськими засобами, меблями тощо.                                                                    

Забезпечення харчуванням хворих, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні.  



2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування

всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

22702,0 6940,1 7592,4 8169,5

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

56,5 17,3 18,9 20,3

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

92244,7 28199,5 30850,3 33194,9

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

14971,2 4638,1 5018,5 5314,6

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

31,0 9,6 10,4 11,0

6 Капітальні видатки 6.1. Придбання обладнання довгострокового користування

6.2. Капітальні ремонти приміщень

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

3831,2 1200,0 1280,4 1350,8 Оновлення матеріально-технічної бази закладів та 

впровадження сучасних діагностичних та лікувальних 

технололгій.                   Приведення приміщень у 

відповідність до діючих нормативів та створення 

комфортних і безпечних умов лікування.

151498,9 46536,7 50673,7 54288,5

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

55278,0 17092,3 18494,5 19691,2

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

3976,2 1244,9 1328,9 1402,4

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

92244,7 28199,5 30850,3 33194,9

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

1111,8 348,2 371,6 392,0

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

2513,3 787,2 839,9 886,1

2 Пільгове зубопротезування 2.1. Забезпечення  зубопротезуванням осіб пільгових категорій 

м.Суми

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

5264,5 1648,92 1759,4 1856,2 Проведення безкоштовного  зубопротезування особам 

пільгових категорій

3 Надання медичної допомоги 

учасникам АТО 

3.1. Забезпечення медикаментами ветеранів війни та учасників 

АТО/ООС відповідно до постанови КМУ від 27.01.2016 № 34,  

виконання міської програми «Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 2019-2021 

роки

Департамент 

соціального захисту 

населення Сумської 

міської ради, відділ 

охорони здоров’я 

Сумської міської 

ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

586,2 183,6 195,9 206,7 Підвищення рівня соціальної захищеності  учасників 

антитерористичної операції 

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

1266,4 396,7 423,2 446,5

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

975,0 305,4 325,9 343,8

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

3926,9 1200,5 1313,3 1413,1

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

25310,8 7737,6 8464,9 9108,3

5.1. Оплата за споживання теплової енергії                                                 

5.2. Оплата за споживання гарячої води, холодної води та 

водовідведення                                                                           5.3. 

Оплата за споживання електричної енергії                                      

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення комфортного перебування у закладі охорони 

здоров’я працівників та пацієнтів

4 Оплата праці та нарахування 

на заробітну плату

4.1. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів 

охорони здоров’я                                                                                4.2. 

Нарахування на заробітну плату

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення ефективних механізмів мотивації працівників

Забезпечення  закладу обладнанням, інвентарем, 

господарськими засобами, меблями тощо.                                                                    

Забезпечення харчуванням хворих, які перебувають на 

стаціонарному лікуванні.  

Підпрограма 4. НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ МІСТА

Придбання медикаментів, 

реактивів, витратних 

матеріалів та 

перев’язувальних засобів

 1.1. Придбання лікарських засобів та витратних матеріалів для 

лікування та видалення зубів мешканцям м. Суми

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення надання стоматололгічної допомоги у повному 

обсязі відповідно до галузевих стандартів.                                                 

2019-2021 

роки

2019-2021 

роки

5

5 Оплата праці та нарахування 

на заробітну плату

5.1. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів 

охорони здоров’я                                                                        5.2. 

Нарахування на заробітну плату

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

УСЬОГО

у тому числі

Видатки на оплату вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв
2019-2021 

роки

2019-2021 

роки

Забезпечення ефективних механізмів мотивації працівників

Інші видатки для забезпечення 

стабільного функціонування 

закладів при наданні медичної 

допомоги населенню

4.1. Придбання предметів, обладнання, матеріалів та інвентарю                                                                       

4.2.Оплата послуг (крім комунальних)                                       4.3. 

Видатки на відрядження                                                                                      

4.4. Соціальне забезпечення та ін.

1

4

2019-2021 

роки



2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування

всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

15955,9 4877,8 5336,3 5741,8

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

2058,7 637,8 690,1 730,8

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

1068,7 331,092 358,2 379,4

7  Капітальні видатки 7.1. Придбання обладнання довгострокового користування

7.2. Капітальні ремонти приміщень
2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

1532,5 480,0 512,2 540,3 Оновлення матеріально-технічної бази закладів та 

впровадження сучасних діагностичних та лікувальних 

технололгій.                   Приведення приміщень у 

відповідність до діючих нормативів та створення 

комфортних і безпечних умов лікування.

61570,8 18934,8 20591,0 22045,1

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

14214,6 4415,7 4753,5 5045,3

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

31400,3 9641,3 10501,1 11257,9

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

15955,9 4877,8 5336,3 5741,8

1 Забезпечення відшкодування 

витрат, пов’язаних з 

відпуском препаратів інсуліну  

1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

46293,9 14500,0 15471,5 16322,4 Забезпечення хворих на цукровий та нецукровий діабет 

необхідними лікарськими засобами, попередження розвитку 

ускладнень

2 Забезпечення відшкодування 

витрат, пов’язаних з 

відпуском медикаментів за 

Урядовою програмою 

"Доступні ліки"

2.1. Забезпечення хворих за рецептами лікарів препаратами для 

лікування захворювань за програмою "Доступні ліки"
2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

28734,2 9000,0 9603,0 10131,2 Забезпечення хворих необхідними лікарськими засобами, 

попередження розвитку ускладнень, зниження показників 

інвалідності та смертності

75028,1 23500,0 25074,5 26453,6

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

75028,1 23500,0 25074,5 26453,6

1. Стабільне фінансування 

закладів 

1.1. Забезпечення ведення бухгалтерського обліку закладів та 

установ освіти, складання та надання кошторисної, звітної, 

фінансової документації, фінансування установ згідно з 

затвердженими кошторисами

2019-2021 

роки

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

10195,3 3123,0 3409,7 3662,7 Дотримання вимог законодавства щодо ведення 

бухгалтерського обліку, забезпечення фінансування 

профілактично-лікувальних закладів, контроль за веденням 

бухгалтерського обліку та звітності установ

10195,3 3123,0 3409,7 3662,7

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

10195,3 3123,0 3409,7 3662,7

1531327,8 471569,2 512130,2 547628,4

Кошти міського бюджету 

(загальний фонд) 

484199,1 149803,3 161979,6 172416,1

РАЗОМ ПО ПРОГРАМІ

у тому числі

УСЬОГО

у тому числі

2019-2021 

роки

у тому числі

Підпрограма 6. АНАЛІТИЧНА ЗВІТНІСТЬ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У  У ГАЛУЗІ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я"

Видатки на оплату вартості 

комунальних послуг та 

енергоносіїв

6.1. Оплата за споживання теплової енергії                                     

6.2. Оплата за споживання гарячої води, холодної води та 

водовідведення                                                                            6.3. 

Оплата за споживання електричної енергії                                      

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

Забезпечення комфортного перебування у закладі охорони 

здоров’я працівників та пацієнтів

у тому числі

6

2019-2021 

роки

УСЬОГО

5 Оплата праці та нарахування 

на заробітну плату

5.1. Забезпечення виплати заробітної плати працівникам закладів 

охорони здоров’я                                                                        5.2. 

Нарахування на заробітну плату

Відділ охорони 

здоров’я Сумської 

міської ради

УСЬОГО

Підпрограма 5. ПРОГРАМНІ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ У ГАЛУЗІ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я"

Забезпечення ефективних механізмів мотивації працівників



2019 

(проект)

2020 

(прогноз)

2021 

(прогноз)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання)

№ 

з/п
Перелік заходів програми Виконавці Джерела фінансування

всього

у т.ч. по роках
Очікуваний результат

Орієнтовні обсяги фінансування, тис.грн.
Строк 

виконання 

заходу

Кошти міського бюджету 

(спеціальний  фонд) 

144363,0 44746,4 48263,0 51353,6

Кошти державного бюджету 

(медична субвенція, загальний  

фонд) 

902765,7 277019,4 301887,6 323858,7

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чумаченко О.Ю.

_________"___"______. 2018 р.

у тому числі



 грн

Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Всього на виконання програми, грн 1 531 327 769,8 471 569 173,6 426 822 760,0 44 746 413,6 512 130 186,7 463 867 204,5 48 262 982,2 547 628 409,6 496 274 809,5 51 353 600,1

Мета: 

КПКВК 712111

Всього на виконання підпрограми, грн 70 914 034,6 22 176 000,0 18 576 000,0 3 600 000,0 23 710 032,0 19 868 832,0 3 841 200,0 25 028 002,6 20 975 536,6 4 052 466,0

Забезпечення виконання соціальних гарантій для пільгових категорій 

населення
13200000,0 13200000,0 14084400,0 14084400,0 14859042,0 14859042,0

Придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів 2160000,0 2160000,0 2304720,0 2304720,0 2431479,6 2431479,6

Видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв 3216000,0 3216000,0 3479712,0 3479712,0 3685015,0 3685015,0

Придбання обладнання довгострокового користування
1200000,0 1200000,0 1280400,0 1280400,0 1350822,0 1350822,0

Капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території
2400000,0 2400000,0 2560800,0 2560800,0 2701644,0 2701644,0

Показники виконання:

Показник затрат:

кількість  установ, од. 2 2 2

кількість штатних посад лікарів, осіб. 200,25 200,25 200,25

Показник продукту:

кількість осіб пільгової категорії, осіб. 60 319 60 319 60 319

кількість обладнання для придбання, од. 4 4 4

кількість проведених капітальних ремонтів 34 34 34

площа приміщень, м
2

10 736 10 736 10 736

Показник ефективності: 0 0

середні витрати на  1 особу пільгової категорії, грн. 218,84 233,50 246,34

середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. 300 000,00 320 100,00 337 705,50

середня вартість капітального ремонту, грн. 70 588,24 75 317,65 79 460,12

середні витрати оплати за комунальні послуги та енергоносії на 1 м
2 

приміщення, грн.

299,56 324,12 343,24

Показник якості:

Стабілізація та зниження показника інвалідності дорослого населення на 

10 тис.  населення, осіб

43,4 43,3 43,1

Рівень виявлення захворюваності на 100 тис. населення, осіб
52668,1 52968,1 52668,1

Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

Мета програми: збереження та зміцнення здоров’я мешканців міста, підвищення ефективності заходів, спрямованих на профілактику захворювань, зниження рівнів захворюваності, інвалідності і 

смертності населення, підвищення якості та ефективності надання медичної допомоги, підвищення якості життя забезпечення захисту прав громадян на охорону здоров’я

Забезпечення виконання державних гарантій, попередження розвитку необоротних ускладнень та продовження тривалості і якості життя населення                                                                 

Підпрограма 1. СПРИЯННЯ ПОКРАЩЕННЮ НАДАННЯ ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ М. СУМИ

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Додаток 3

до комплексної міської Програми "Охорона здоров'я м. Суми 

на 2019-2021 роки"

Результативні показники виконання завдань комплексної міської Програми «Охорона здоров'я  м. Суми на 2019-2021 роки» 

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом



Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом

Мета: 

КПКВК 712010

Всього на виконання підпрограми, грн 1 162 120 664,0 357 298 711,2 327 038 469,6 30 260 241,6 388 671 379,4 356 079 634,8 32 591 744,5 416 150 573,5 381 509 764,3 34 640 809,2

Придбання медикаментів, реактивів, витратних матеріалів та 

перев’язувальних засобів: 33588570,0 33004848,0 583722,0 35839004,2 35216172,8 622831,4 37810149,4 37153062,3 657087,1

в т.ч. вартість медикаментів та витратного матеріалу на проведення 

гемодіалізу 19895400,0 19895400,0 21228391,8 21228391,8 22395953,3 22395953,3

Надання медичної допомоги учасникам АТО 245472,0 245472,0 261918,6 261918,6 276324,1 276324,1

Пільгове зубопротезування 665400,0 665400,0 709981,8 709981,8 749030,8 749030,8

Інші видатки для забезпечення стабільного функціонування закладів при 

наданні медичної допомоги населенню 21332071,2 17433636,0 3898435,2 22761320,0 18601689,6 4159630,4 24013192,6 19624782,5 4388410,0

Оплата праці та нарахування на заробітну плату 260637211,2 249520920,0 11116291,2 285137109,1 272975886,5 12161222,6 306807529,3 293722053,9 13085475,5

Видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв 26429986,8 26168193,6 261793,2 28597245,7 28313985,5 283260,2 30284483,2 29984510,6 299972,6

Придбання обладнання довгострокового користування
9600000,0 9600000,0 10243200,0 10243200,0 10806576,0 10806576,0

Капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території

4800000,0 4800000,0 5121600,0 5121600,0 5403288,0 5403288,0

Показники виконання:

Показник затрат:

чисельність осіб, які потребують проведення гемодіалізу 64 64 64

чисельність учасників АТО, осіб 899,00 899 899

кількість  установ, од. 4 4 4

кількість штатних посад лікарів, осіб. 554,75 554,75 554,75

Показник продукту:

кількість осіб пільгової категорії на зубопротезування, осіб. 1 576 1 566 1 556

кількість обладнання для придбання, од. 9 9 9

кількість проведених капітальних ремонтів 4 4 4

площа приміщень, м
2 125 075 125 075 125 075

Показник ефективності: 0 0

середня вартість медикаментів та витратного матеріалу на проведення 

гемодіалізу з розрахунку на одного хворого, грн.

310 866

середні витрати на  1 особу учасника АТО, грн. 273 291 307

середні витрати на  1 особу пільгової категорії на зубопротезування, грн.

422,21 453,37 481,38

середні витрати на медикаменти на  1 ліжко-день, грн. 16,25 17,34 18,29

середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. 1 066 666,67 1 138 133,33 1 200 730,67

середня вартість капітального ремонту, грн. 1 200 000,00 1 280 400,00 1 350 822,00

середні витрати оплати за комунальні послуги та енергоносії на 1 м
2 

приміщення, грн.

211,31 181,98 191,99

Показник якості:

кількість пролікованих у стаціонарі, осіб 40099,0 40199,0 40299,0

кількість звернень до поліклініки, осіб 317676 317876 318076

зниження показника летальності,%
0,01 0,01 0,01

  Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Підпрограма 2. РОЗВИТОК МЕРЕЖІ ЗАКЛАДІВ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я, ЯКІ НАДАЮТЬ ВТОРИННУ (СПЕЦІАЛІЗОВАНУ) МЕДИЧНУ ДОПОМОГУ НАСЕЛЕННЮ 

Забезпечення надання вторинної (амбулаторної та стаціонарної) медичної допомоги у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів



Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом

Мета: 

КПКВК 712030

Всього на виконання підпрограми, грн 151 498 904,8 46 536 739,2 45 291 859,2 1 244 880,0 50 673 652,6 49 344 755,1 1 328 897,5 54 288 513,0 52 886 087,6 1 402 425,4

 Придбання медикаментів, реактивів, витратних матеріалів та 

перев’язувальних засобів
2971932,0 2971932,0 3171051,4 3171051,4 3345459,3 3345459,3

Надання медичної допомоги учасникам АТО
19308,0 19308,0 20601,6 20601,6 21734,7 21734,7

Інші видатки для забезпечення стабільного функціонування закладів при 

наданні медичної допомоги населенню
2540880,0 2522880,0 18000,0 2711119,0 2691913,0 19206,0 2860230,5 2839968,2 20262,3

Оплата праці та нарахування на заробітну плату
35156880,0 35139600,0 17280,0 38461626,7 38442722,4 18904,3 41384710,4 41364369,3 20341,0

Видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв
4647739,2 4638139,2 9600,0 5028853,8 5018466,6 10387,2 5325556,2 5314556,1 11000,0

Придбання обладнання довгострокового користування 588600,0 588600,0 628036,2 628036,2 662578,2 662578,2

Капітальний ремонт будівель, приміщень, інженерних мереж, території

611400,0 611400,0 652363,8 652363,8 688243,8 688243,8

Показники виконання:

Показник затрат:

кількість  установ, од. 1 1 1

кількість штатних посад лікарів, осіб. 86,75 86,75 86,75

чисельність учасників АТО, осіб 30,00 30,00 30,00

кількість ліжок, од. 165,00 165,00 165,00

Показник продукту:

кількість породіль, осіб 3 300,0 3 350,0 3 400,0

кількість новонароджених, осіб 3 316,0 3 316,0 3 316,0

кількість відвідувань жіночих консультацій, од. 147 714,0 147 714,0 147 714,0

кількість обладнання для придбання, од. 6 6 6

кількість проведених капітальних ремонтів 53 53 53

площа приміщень, м
2 19 323 19 323 19 323

Показник ефективності:

середня тривалість перебування породіль у пологовому будинку, днів 5,1 5,1 5,1

кількість породіль на одного лікаря, осіб 38,0 38,6 39,2

середні витрати на  1 особу учасника АТО, грн. 644 687 724

середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. 98 100,00 104 672,70 110 429,70

середня вартість капітального ремонту, грн. 11 535,85 12 308,75 12 985,73

середні витрати оплати за комунальні послуги та енергоносії на 1 м
2 

приміщення, грн.

240,53 260,25 275,61

Показник якості:

кількість випадків материнської смертності,%
0 0 0

зниження кількості кесарських розтинів по відношенню до загальної 

чисельності пологів, %

0,2 0,2 0,2

зниження або утримання на рівні до 6 ‰ перинатальної смертності 

новонароджених, %

3 3 3

 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, породіллям та новонародженим

Забезпечення надання вторинної (амбулаторної та стаціонарної) медичної допомоги у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів

Підпрограма 3. ОХОРОНА МАТЕРИНСТВА ТА ДИТИНСТВА



Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом

Мета: 

КПКВК 712100

Всього на виконання підпрограми, грн 61 570 761,8 18 934 760,4 9 293 468,4 9 641 292,0 20 590 950,4 10 089 810,2 10 501 140,1 22 045 051,1 10 787 151,6 11 257 899,4

Придбання медикаментів, реактивів, витратних матеріалів та 

перев’язувальних засобів 1135440,0 348240,0 787200,0 1211514,5 371572,1 839942,4 1278147,8 392008,5 886139,2

Надання медичної допомоги учасникам АТО 183600,0 183600,0 195901,2 195901,2 0,0 206675,8 206675,8 0,0

Пільгове зубопротезування 1648920,0 1648920,0 1759397,6 1759397,6 1856164,5 1856164,5

Інші видатки для забезпечення стабільного функціонування закладів при 

наданні медичної допомоги населенню 702072,0 396672,0 305400,0 749110,8 423249,0 325861,8 790311,9 446527,7 343784,2

Оплата праці та нарахування на заробітну плату 13815840,0 6078240,0 7737600,0 15114529,0 6649594,6 8464934,4 16263233,2 7154963,7 9108269,4

Видатки на оплату вартості комунальних послуг та енергоносіїв 968888,4 637796,4 331092,0 1048337,2 690095,7 358241,5 1110189,1 730811,4 379377,8

Придбання обладнання довгострокового користування 480000,0 480000,0 512160,0 512160,0 540328,8 540328,8

Показники виконання:

Показник затрат:

кількість  установ, од. 1 1 1

чисельність учасників АТО, осіб 186 186 186

кількість штатних посад лікарів, осіб. 39,75 39,75 39,75

Показник продукту:

кількість лікарських відвідувань, од. 99 737,0 99 737,0 99 737,0

чисельність осіб, яким проведено планова санація, осіб 7 360,0 7 360,0 7 360,0

кількість осіб пільгової категорії на зубопротезування, осіб. 6 028,0 6 018,0 6 008,0

кількість протезувань, од. 2 600,0 2 600,0 2 600,0

кількість пролікованих пацієнтів, осіб    18 000,0 18 000,0 18 000,0

кількість обладнання для придбання, од. 1 1 1

площа приміщень, м
2 1 703 1 703 1 703

Показник ефективності:

кількість пролікованих пацієнтів на одного лікаря-  стоматолога, од. 395,6 395,6 395,6

кількість протезувань на одного лікаря- стоматолога, од. 266,7 185,2 185,2

середні витрати на  1 особу пільгової категорії на зубопротезування, грн.

273,5 292,4 308,9

середні витрати на  1 особу учасника АТО, грн. 987,1 1 053,2 1 111,2

середні видатки на придбання одиниці обладнання, грн. 480 000,00 512 160,00 540 328,80
середні витрати оплати за комунальні послуги та енергоносії на 1 м

2 

приміщення, грн.
569,00 615,65 651,98

Показник якості:

збільшення питомої ваги санованих до потребуючих санації, % 1 1 1

забезпечення зубопротезування учасникам АТО, % 100 100 100

Стоматологічна допомога населенню

Підпрограма 4. НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ НАСЕЛЕННЮ МІСТА

Забезпечення надання стоматололгічної допомоги у повному обсязі відповідно до галузевих стандартів



Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом

Мета: 

КПКВК 712144, 712146

Всього на виконання підпрограми, грн 75 028 097,5 23 500 000,0 23 500 000,0 0,0 25 074 500,0 25 074 500,0 0,0 26 453 597,5 26 453 597,5 0,0

Забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском препаратів 

інсуліну  
14500000,0 14500000,0 15471500,0 15471500,0 0,0 16322432,5 16322432,5 0,0

Забезпечення відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

медикаментів за Урядовою програмою "Доступні ліки"
9000000,0 9000000,0 9603000,0 9603000,0 10131165,0 10131165,0

Показники виконання:

Показник затрат:

видатки на забезпечення медикаментами хворих на цукровий діабет, 

тис.грн.

14 500 15 472 16 322

видатки, пов’язані з відпуском медикаментів за Урядовою програмою 

"Доступні ліки"

9 000 9 603 10 131

Показник продукту:

кількість хворих на цукровий діабет, що забезпечуються препаратами 

інсуліна, осіб

1 462,0 1 462,0 1 462,0

кількість хворих на Д-обліку , що забезпечуються  за Урядовою 

програмою "Доступні ліки", осіб

83 271,0 83 281,0 83 291,0

Показник ефективності:

забезпеченість хворих за Урядовою програмою "Доступні ліки", %
66,8 67,3 68,0

забезпеченість хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну, %
100,0 100,0 100,0

Мета: 

КПКВК 0712151

Всього на виконання підпрограми, грн 10 195 307,0 3 122 962,8 3 122 962,8 0,0 3 409 672,4 3 409 672,4 0,0 3 662 671,8 3 662 671,8 0,0

Стабільне фінансування закладів 
3122962,8 3122962,8 3409672,4 3409672,4 0,0 3662671,8 3662671,8 0,0

Показники виконання:

Показник затрат:

кількість установ, од.
1 1 1

кількість штатних одиниць, од.
21 21 21

Показник продукту:

кількість медичних закладів, які обслуговує централізована бухгалтерія, 

од.
8,0 8,0 8,0

Показник ефективності:

кількість складених звітів працівниками  бухгалтерії, од. 107,0
107,0 107,0

 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері охорони здоров’я

 Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та нецукровий діабет та відшкодування вартості лікарських засобів для лікування 

окремих захворювань

Підпрограма 5. ПРОГРАМНІ ТА ЦЕНТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ У ГАЛУЗІ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я"

Забезпечення  необхідними лікарськими засобами, попередження розвитку ускладнень

Підпрограма 6. АНАЛІТИЧНА ЗВІТНІСТЬ, ЦЕНТРАЛІЗОВАНИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ ТА ФІНАНСОВИЙ ОБЛІК У  У ГАЛУЗІ "ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я"

Дотримання вимог законодавства щодо ведення бухгалтерського обліку, забезпечення фінансування профілактично-лікувальних закладів, контроль за 

веденням бухгалтерського обліку та звітності установ



Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд Загальний фонд

Спеціальний 

фонд

в тому числі

Разом

в тому числі

Разом

в тому числі

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

(КПКВК)

2019 рік (проект)

Мета, КПКВК, завдання та результативні показники Програми

2020 рік (прогноз) 2021рік (прогноз)

Разом

кількість звітних форм та інформацій, од, 20,0
20,0 20,0

кількість проведення статистичних ревізій, од. 15,0
15,0 15,0

кількість рахунків, од. 48,0
48,0 48,0

Показник якості:

кількість складених звітів на одного працівника бухгалтерії, од. 12 12 12

кількість звітних форм та інформацій на одного працівника , од. 2,4 2,4 2,4
кількість аналітичних довідок, письмових роз'яснень, іншої інформації на 

одного працівника, од. 2,8 2,8 2,8

кількість рахунків на одного працівника, од. 5 5 5

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чумаченко О.Ю.

_________"___"______. 2018 р.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

712010
 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 

населенню
235 955,94 40 649,94 276 605,88 326 373,07 30 260,24 356 633,31 38,32 -25,56 28,93

712030
 Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим 33 901,54 157,30 34 058,84 45 291,86 1 244,88 46 536,74 33,60 691,40 36,64

712100 Стоматологічна допомога населенню
6 400,30 5 058,99 11 459,29 7 644,55 9 641,29 17 285,84 19,44 90,58 50,85

712150
 Інші програми, заклади та заходи у сфері охорони 

здоров'я 5 679,10 0,00 5 679,10 5 437,28 0,00 5 437,28 -4,26 #ДЕЛ/0! -4,26

712151
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

охорони здоров’я 1 975,46 0,00 1 975,46 3 122,96 0,00 3 122,96 58,09 #ДЕЛ/0! 58,09

712152  Інші програми та  заходи у сфері охорони здоров'я
3 703,64 0,00 3 703,64 2 314,32 0,00 2 314,32 -37,51 #ДЕЛ/0! -37,51

712140
 Програми і централізовані заходи у галузі охорони 

здоров'я 15 733,00 0,00 15 733,00 23 500,00 0,00 23 500,00 49,37 #ДЕЛ/0! 49,37

712144
Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет 8 830,40 0,00 8 830,40 14 500,00 0,00 14 500,00 64,21 #ДЕЛ/0! 64,21

712146
 Відшкодування вартості лікарських засобів для 

лікування окремих захворювань 6 902,60 0,00 6 902,60 9 000,00 0,00 9 000,00 30,39 #ДЕЛ/0! 30,39

712111

 Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної (медико-

санітарної) допомоги
25 296,90 3 573,50 28 870,40 18 576,00 3 600,00 22 176,00 -26,57 0,74 -23,19Разом по галузі 

"Охорона 

здоров'я" 322 966,78 49 439,73 372 406,51 426 822,76 44 746,41 471 569,17 32,16 -9,49 26,63

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чумаченко О.Ю.

_________"___"______. 2018 р.

Разом

Порівняльна таблиця видатків, передбачених комплексною міською Програмою "Охорона здоров'я м. Суми на 2019-2021 роки" на 2019 рік, з фактичними видатками 2018 року

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд
Разом

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевих бюджетів 

(КПКВК)

Найменування бюджетної програми

Додаток 4

до комплексної міської Програми "Охорона здоров'я м. 

Суми на 2019-2021 роки"

затверджено на 2018 рік з урахуванням змін станом на 

01.12.2018, тис.грн.
Проект на 2019 рік , тис.грн. Відхилення 2019 від 2018, %

загальний фонд
спеціальний 

фонд
Разом

загальний 

фонд

спеціальний 

фонд























































































































































































































































































 

 

 

 

    

Проект 

оприлюднено 

              « ___» ___________ 2018 р. 

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА  
VII СКЛИКАННЯ _____ СЕСІЯ 

                                                РІШЕННЯ 
 

від __ грудня 2018 року № ____-МР 

м. Суми 
 

Про умови та порядок надання в        

2019 році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян 
 

На виконання міської програми «Місто Суми – територія добра та 

милосердя» на 2019-2021 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради 

від __ листопада 2018 року № ___-МР та міської програми «Соціальна 

підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на       

2017-2019 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 

2016 року № 1268-МР (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про умови та порядок надання в 2019 році 

допомог, пільг і послуг для окремих категорій громадян (додаток 1). 

2. Затвердити Порядок організації та відшкодування з міського бюджету 

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю оплати послуг з доступу до 

інформаційної мережі Інтернет (додаток 2). 

3. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації 

вартості путівок без лікування особам, що супроводжують постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким встановлено 

інвалідність 1 групи та яким за висновком лікувально-профілактичного закладу 

необхідна постійна стороння допомога (додаток 3). 

4. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації 

вартості санаторно-курортного лікування Почесним донорам України               

(додаток 4). 

5. Затвердити Порядок надання грошової допомоги для компенсації 

вартості санаторно-курортного лікування добровольцям – учасникам 

антитерористичної операції (додаток 5). 

6. Затвердити Порядок відшкодування коштів членам сімей загиблих  

(померлих) учасників антитерористичної операції за проїзд один раз на рік до 

будь-якого пункту України і назад залізничним транспортом (додаток 6). 

7. Затвердити Порядок проведення поховання загиблих (померлих) 

учасників антитерористичної операції (додаток 7). 



8. Затвердити Порядок відшкодування з міського бюджету вартості 

спожитих житлово-комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа 

учасників антитерористичної операції – мешканцям міста Суми (додаток 8). 

9. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.) здійснювати фінансування в межах видатків, передбачених у 

міському бюджеті на 2019 рік на виконання міської програми «Місто Суми – 

територія добра та милосердя» на 2019-2021 роки» та міської програми 

«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» 

на 2017-2019 роки». 

10. Дане рішення набирає чинності з дня набрання чинності рішення 

Сумської міської ради «Про міський бюджет на 2019 рік». 

11. Визнати такими, що втратили чинність з дня набрання чинності 

даного рішення: 

- рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року № 3032-МР «Про 

умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг для окремих 

категорій громадян»; 

- рішення Сумської міської ради від 28 лютого 2018 року № 3075-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян»; 

- рішення Сумської міської ради від 28 березня 2018 року № 3168-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)»; 

- рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року № 3311-МР «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)»; 

- рішення Сумської міської ради від 23 травня 2018 року № 3466-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)»; 

- рішення Сумської міської ради від 25 липня 2018 року № 3643-МР «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)»; 

- рішення Сумської міської ради від 29 серпня 2018 року № 3782-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)»; 

- рішення Сумської міської ради від 31 жовтня 2018 року № 4029-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 31 січня 2018 року            

№ 3032-МР «Про умови та порядок надання в 2018 році допомог, пільг і послуг 

для окремих категорій громадян» (зі змінами)». 

 

 



12. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскую А.І. 

 

 

 

 

Сумський міський голова      О.М.Лисенко 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

__________  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Ініціатор розгляду питання – Сумський міський голова. 

Проект рішення підготовлено департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради. 

Доповідач: директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. 



 

 

 

 

 

 

 

Положення 

про умови та порядок надання в 2019 році допомог, пільг і послуг  

для окремих категорій громадян 

 

Дане Положення розроблене з метою визначення механізму використання 

коштів міського бюджету на виконання завдань, передбачених міськими 

програмами «Місто Суми – територія добра та милосердя» на 2019-2021 роки» 

(далі – міська Програма 1) та «Соціальна підтримка учасників 

антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» (далі – 

міська Програма 2), і регламентує порядок надання допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян. 

 

1. Порядок та умови надання допомог, пільг та послуг передбачених 

міською Програмою 1:  

 

1.1. Соціальні гарантії громадянам міста (підпрограма 2 міської Програми 

1), а саме: 

 

1.1.1. Надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які опинилися в 

складних життєвих обставинах, (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1) 

здійснюється відповідно до Положення про умови та порядок надання 

мешканцям міста окремих видів матеріальної допомоги, затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від __ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.1.2. Надання грошової допомоги на проведення поховання деяких 

категорій осіб, (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється 

відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

18.10.2016 № 564 «Про порядок надання грошової допомоги на проведення 

поховання деяких категорій осіб». 

 

1.1.3. Надання одноразової грошової допомоги особам, яким 

виповнюється 100 і більше років з метою вшанування їх з нагоди Дня 

народження (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1). Виділення коштів з 

міського бюджету здійснюється на підставі розпорядження Сумського міського 

голови в розмірі, який встановлено міською Програмою 1. 

Виплата одноразової грошової допомоги здійснюється особам, яким 

виповнюється 100 і більше років та які мають зареєстроване місце проживання 

в місті Суми. 

 

 

Додаток 1 

до рішення Сумської міської ради       

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян» 

від __ грудня 2018 року № _____-МР 
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1.1.4. Надання одноразової матеріальної допомоги опікунам, у яких під 

опікою перебуває двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб, (завдання 1 

підпрограми 2 міської Програми 1), проводиться відповідно до звернень 

громадян міста, що зареєстровані та фактично проживають в місті Суми, та 

призначені опікунами, у законодавчо визначеному порядку, над двома і більше 

недієздатними особами, що зареєстровані та фактично проживають в місті 

Суми та не перебувають в інтернатних установах. 

Допомога виплачується одноразово протягом календарного року (на 

кожного недієздатного) у розмірі одного прожиткового мінімуму для осіб, які 

втратили працездатність, встановленому на 01 січня 2019 року. 

Для одержання матеріальної допомоги опікуни надають до департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради відповідну заяву, в якій 

зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховується допомога, та надають письмову згоду на збір та обробку 

інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної 

допомоги.  

До заяви додаються: копія паспорта опікуна та документа, що 

підтверджує його повноваження як опікуна над недієздатною особою, копія 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які 

мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, 

які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), довідка 

про склад сім'ї опікуна та підопічного. 

 

1.1.5. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з багатодітних 

сімей, які вступили до закладів вищої освіти, (завдання 1 підпрограми 2 міської 

Програми 1) проводиться дітям з багатодітних сімей міста, що в 2019 році 

вступили до закладів вищої освіти ІІІ - IV рівнів акредитації та на момент 

зарахування на навчання були зареєстровані в місті Суми, відповідно до 

звернень. 

Допомога надається кожній дитині, яка звернулась у період з 01 вересня 

2019 року до 01 грудня 2019 року, одноразово у розмірі одного прожиткового 

мінімуму, встановленого законодавством на 01 січня 2019 року на одну особу 

відповідних основних соціальних і демографічних груп населення. 

Для одержання матеріальної допомоги повнолітня особа або законний 

представник неповнолітньої дитини надають до департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради відповідну заяву, в якій зазначаються 

реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який перераховується допомога, 

та надають письмову згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, 

які необхідні для призначення матеріальної допомоги.  

До заяви додаються: копія паспорта повнолітньої особи або дитини та її 

законного представника, копія реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків повнолітньої особи або дитини та її законного представника 

(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого 

номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі     

ID-картки), довідка про склад сім'ї, документи,  які  підтверджують зарахування 
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на навчання дитини до закладу вищої освіти, копія посвідчення дитини з 

багатодітної сім’ї. 

 

1.1.6. Надання матеріальної допомоги для придбання лікарських засобів, 

виробів медичного призначення та проведення обстежень сім’ям, в яких 

виховуються діти, хворі на онкологічні та онкогематологічні захворювання 

(завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється відповідно до 

Положення про умови та порядок надання мешканцям міста окремих видів 

матеріальної допомоги, затвердженого рішенням Сумської міської ради від __ 

грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.1.7. Надання матеріальної допомоги для відшкодування вартості 

оздоровлення повнолітнім особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень, а також хворим на ДЦП, (завдання 1 підпрограми 2 міської 

Програми 1) здійснюється відповідно до їх звернень або звернень їх 

уповноважених представників (у разі визнання особи недієздатною). 

Матеріальна допомога для відшкодування вартості оздоровлення 

надається повнолітнім особам з інвалідністю внаслідок інтелектуальних 

порушень, а також хворим на ДЦП, які за висновком медичного закладу 

потребують оздоровлення та не отримували з початку поточного року до 

моменту звернення безоплатних путівок на санаторно-курортне лікування, або 

їх уповноваженим представникам (у разі визнання особи недієздатною), що 

мають зареєстроване місце проживання в місті Суми. 

Допомога виплачується один раз на рік в розмірі фактичної вартості 

проведення оздоровлення, але не більше 1,5 прожиткового мінімуму для 

непрацездатних осіб, розмір якого встановлений на 01 січня поточного року. 

Для отримання коштів заявник або його уповноважений представник 

звертається до департаменту соціального захисту населення Сумської міської 

ради з відповідною заявою та надає такі документи: 

а) копію паспорта особи, яка потребує матеріальної допомоги, а у разі 

подання заяви уповноваженим представником особи - також копія паспорта 

уповноваженого представника та документа, що підтверджує його 

повноваження з пред’явленням оригіналу; 

б) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від 

прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у 

паспорті в формі ID-картки) з пред’явленням оригіналу; 

в) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання повнолітньої 

особи з інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень та/або хворого на 

ДЦП в місті Суми; 

г) інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій 

банківській установі; 

ґ) копії медичних документів, що підтверджують наявність 

інтелектуальних порушень, ДЦП; 

д) висновок медичного закладу щодо потреби в оздоровленні; 
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е) документ про сплату вартості проведення оздоровлення; 

є) документ про підтвердження проходження оздоровлення. 

 

1.1.8. Надання одноразової матеріальної допомоги дітям з інвалідністю з 

багатодітних сімей, де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю (завдання 1 

підпрограми 2 міської Програми 1), здійснюється відповідно до звернення 

матері, батька або іншого законного представника в розумінні вимог чинного 

законодавства (далі – законний представник) дитини з інвалідністю з 

багатодітної сім’ї, де виховуються 2 та більше дітей з інвалідністю, які мають 

зареєстроване місце проживання в місті Суми. 

Допомога виплачується одноразово протягом календарного року (на 

кожну дитину) у розмірі одного прожиткового мінімуму встановленого 

законодавством на 01 січня 2019 року на одну особу відповідних основних 

соціальних і демографічних груп населення. 

Для одержання матеріальної допомоги законний представник дитини з 

інвалідністю надає до департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради відповідну заяву, в якій зазначаються реквізити рахунку в 

уповноваженому банку, на який перераховується допомога, та надають 

письмову згоду на збір та обробку інформації про персональні дані, які 

необхідні для призначення одноразової матеріальної допомоги.  

До заяви додаються: копія паспорта законного представника дитини з 

інвалідністю, копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків  

законного представника дитини з інвалідністю (крім осіб, які мають відмітку у 

паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають 

інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки); копія свідоцтва про 

народження дитини з інвалідністю, копії документів, які підтверджують 

встановлення інвалідності; копія посвідчення дитини з багатодітної сім'ї з 

пред’явленням оригіналів; довідка про склад сім’ї.  

 

1.1.9. Надання одноразової матеріальної допомоги Почесним донорам 

України - мешканцям міста Суми (завдання 1 підпрограми 2 міської      

Програми 1), здійснюється протягом 2019 року Почесним донорам України, які 

мають зареєстроване місце проживання в місті Суми, в розмірі визначеному 

міською Програмою 1. 

Виплата проводиться без звернення громадян згідно зі списком Почесних 

донорів України - мешканців міста Суми, які у 2019 році мають право на пільги 

по оплаті за житлово-комунальні послуги, затвердженим рішенням виконавчого 

комітету Сумської міської ради (далі – список). 

У разі відсутності Почесного донора у списку він звертається до 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради та надає 

заяву, в якій зазначаються реквізити рахунку в уповноваженому банку, на який 

перераховується допомога та пред’являє оригінали паспорту, реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у 

паспорті   про   відмову   від   прийняття   такого   номера,  або  осіб,  які  мають 
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інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), посвідчення 

Почесного донора України, а у разі первинного звернення надає їх копії. 

 

1.1.10. Надання одноразової матеріальної допомоги військово-

службовцям, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах 

України, мешканцям міста Суми (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 

1), здійснюється особам, які при зверненні за допомогою та на момент 

укладання контракту мають зареєстроване місце проживання в місті Суми, в 

розмірі 3 000,00 грн. відповідно до їх звернень (заяв). 

Одноразова матеріальна допомога надається особам, які у                      

2018-2019 роках уклали контракт на проходження військової служби за 

контрактом у Збройних Силах України, на момент звернення за її отриманням 

проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України та які 

раніше не отримували зазначену допомогу. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги військовослужбовець 

за контрактом надає (особисто, через уповноважену особу, поштою) 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради заяву, 

інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській 

установі, документи, що підтверджують реєстрацію місця проживання в місті 

Суми на момент звернення за допомогою та на момент укладання контракту, 

довідку військової частини про перебування на військовій службі за 

контрактом у Збройних Силах України із зазначенням дати укладеного 

контракту, а також копії паспорту, реєстраційного номеру облікової картки 

платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від 

прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у 

паспорті в формі ID-картки). 

Одноразова матеріальна допомога перераховується заявнику на особовий 

рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі. 

 

1.1.11. Надання одноразової матеріальної допомоги громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи категорії 1, та дітям, 

інвалідність яких пов'язана з наслідками Чорнобильської катастрофи, 

мешканцям міста Суми (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1) 

здійснюється в розмірах, визначених міською Програмою 1, протягом                       

2019 року без звернення громадян відповідно до списків, сформованих згідно з 

електронною базою Автоматичної системи опрацювання пенсійної 

документації/КОМТЕХ. При цьому, зазначені отримувачі матеріальної 

допомоги повинні знаходитись на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги. 

 

1.1.12. Надання одноразової матеріальної допомоги законним 

представникам дітей (віком до 7 років), батьки яких загинули під час участі у 

Революції Гідності, для покриття витрат, пов'язаних з супроводом дитини під 

час її оздоровлення (завдання 1 підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється 

відповідно   до   звернення   матері   або   іншого   законного   представника 
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в розумінні вимог чинного законодавства (далі – законний представник) дитини 

(віком до 7 років), яка має зареєстроване місце проживання в місті Суми. 

Одноразова матеріальна допомога надається в розмірі фактичної вартості 

путівки до оздоровчого закладу, але не більше розміру, визначеному 

Програмою 1. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги законний представник 

надає департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

заяву, інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій 

банківській установі, а також пред’являє оригінали паспорту, реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у 

паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають 

інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки). 

Після проходження оздоровлення дітей, законний представник надає 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради документи, 

які підтверджують факт їх перебування в оздоровчому закладі та оплату послуг. 

Неподання документів, що підтверджують цільове використання 

матеріальної допомоги, є підставою для її добровільного повернення або 

стягнення у судовому порядку органом, що здійснив виплату. 

Поверненню підлягає та сума матеріальної допомоги, щодо якої не було 

підтверджено її цільове використання. 

 

1.1.13. Компенсація вартості самостійного санаторно-курортного 

лікування Почесним громадянам міста Суми, виплата щомісячної грошової 

винагороди Почесним громадянам міста Суми та забезпечення поховання та 

проведення поминального обіду Почесних громадян міста Суми, (завдання 2 

підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про 

звання «Почесний громадянин міста Суми», затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 27 квітня 2016 року № 657-МР (зі змінами). 

 

1.1.14. Виплата щомісячної стипендії громадянам, яким виповнилося 100 

і більше років – мешканцям міста Суми, (завдання 2 підпрограми 2 міської 

Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про порядок встановлення 

та виплати щомісячної стипендії громадянам, яким виповнилось 100 і більше 

років - мешканцям міста Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради 

від 21 грудня 2017 року № 2894-МР. 

 

1.1.15. Проведення благодійних обідів для одиноких громадян похилого 

віку та осіб з інвалідністю, (завдання 2 підпрограми 2 міської Програми 1) 

здійснюється відповідно до Переліку, умов та порядку надання соціальних 

послуг відділенням соціальної підтримки громадян, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від 24 лютого 2016 року № 420-МР (зі змінами). 

 

1.1.16. Проведення оплати послуг з доступу до інформаційної мережі 

Інтернет особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю (завдання 2 підпрограми 
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2 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Порядку організації та 

відшкодування з міського бюджету особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю оплати послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет, 

затвердженого цим рішенням (додаток 2). 

 

1.1.17. Виплата щомісячної стипендії особі з інвалідністю 1 групи з 

дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та 

армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армрестлінгу Педоренку М.М., 

(завдання 2 підпрограми 2 міської Програми 1) проводиться відповідно до 

Положення про порядок встановлення та виплати щомісячної стипендії особі з 

інвалідністю 1 групи з дитинства, майстру спорту України міжнародного класу 

з пауерліфтингу та армспорту, чемпіону України, Європи та світу з 

армрестлінгу Педоренку Миколі Миколайовичу, мешканцю міста Суми, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року                    

№ 2896-МР (зі змінами). 

 

1.1.18. Надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок без 

лікування особам, що супроводжують постраждалих внаслідок Чорнобильської 

катастрофи І категорії, яким встановлено інвалідність І групи та яким за 

висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння 

допомога (завдання 2 підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється 

відповідно до Порядку надання грошової допомоги для компенсації вартості 

путівок без лікування особам, що супроводжують постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким встановлено інвалідність 1 групи 

та яким за висновком лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна 

стороння допомога, затвердженого цим рішенням (додаток 3). 

 

1.1.19. Проведення підписки на газети «Урядовий кур’єр» та «Голос 

України» для ветеранів війни та праці (завдання 2 підпрограми 2 Програми 1), 

здійснюється в розмірах, визначених міською Програмою 1, відповідно до 

звернень громадських організацій ветеранів на підставі розпорядження 

Сумського міського голови, до якого додаються списки одержувачів. 

 

1.1.20. Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-

курортного лікування Почесним донорам України, мешканцям міста Суми  

(завдання 2 підпрограми 2 Програми 1), здійснюється відповідно до Порядку 

надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-курортного 

лікування Почесним донорам України, затвердженого цим рішенням (додаток 4). 
 

1.1.21. Вшанування ветеранів війни та праці, осіб з інвалідністю та дітей з 

інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС під час 

проведення в місті святкових заходів, відзначення пам’ятних дат, (завдання 3 

підпрограми 2 міської Програми 1) здійснюється відповідно до календарного 

плану, затвердженого заступником міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 
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Виділення коштів з міського бюджету здійснюється на підставі 

розпорядження Сумського міського голови, до якого додаються списки 

одержувачів матеріальної допомоги та учасників святкових обідів. 

Проведення вечірнього показу вистав театральних студій осіб з 

обмеженими фізичними можливостями «Театр на узбіччі театру» здійснюється 

на підставі розпорядження Сумського міського голови, в додатку до якого 

зазначаються напрямки використання коштів та загальна сума витрат. 

 

1.1.22. Надання пільг громадським організаціям по оплаті за 

користування комунальними послугами, (завдання 4 підпрограми 2 міської 

Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про умови і порядок 

надання пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за 

рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від ___ грудня 2018 року № ____-МР та рішення Сумської міської ради від 

28 листопада 2018 року № 4138-МР «Про надання в 2019 році пільг окремим 

категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок коштів міського 

бюджету». 

 

1.1.23. Надання новорічних подарунків дітям віком до 14 років з 

багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, та які не 

перебувають на обліку в закладах освіти міста, (завдання 5 підпрограми 2 

міської Програми 1), проводиться законним представникам дітей з багатодітних 

сімей, де виховуються четверо та більше дітей, та які мають зареєстроване 

місце проживання в м. Суми або взяті на облік у департаменті соціального 

захисту населення Сумської міської ради як внутрішньо переміщені особи                 

з 2014 року, відповідно до їх звернень та згідно зі списком, складеним 

департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради в 

розмірах, визначених міською Програмою 1. 

До законних представників дітей з багатодітних сімей належать: мати, 

батько або інша уповноважена особа за довіреністю. 

Законний представник дітей має право отримати лише один новорічний 

подарунок на кожну дитину, якій на 01.01.2020 не виповнилося 14 років та яка 

не перебуває на обліку в закладах освіти міста Суми. 

Для отримання новорічного подарунку законний представник дітей 

звертається до департаменту соціального захисту населення Сумської міської 

ради та пред’являє оригінали:  

а) паспорту; 

б) реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, 

які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або 

осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки); 

в) посвідчення батьків з багатодітної сім’ї; 

г) довіреність (у разі отримання новорічного подарунку уповноваженою 

особою за довіреністю); 
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ґ) довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб для 

багатодітних сімей, переміщених з тимчасово окупованої території України або 

району проведення антитерористичної операції. 

 

1.2. Надання фінансової підтримки громадським організаціям ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість, (підпрограма 

3 міської Програми 1). 

Надання фінансової підтримки міським громадським об’єднанням 

ветеранів на виконання (реалізацію) останніми програм (проектів, заходів) – за 

результатами конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення 

міського конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених 

інститутами громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких 

надається фінансова підтримка з міського бюджету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.08.2016 № 431 (зі змінами), 

здійснюється згідно з Порядком використання коштів міського бюджету для 

надання фінансової підтримки міським громадським об’єднанням ветеранів, 

затвердженим рішенням Сумської міської ради від 20 червня 2018 року                     

№ 3602-МР. 

Надання фінансової підтримки громадським організаціям осіб з 

інвалідністю за надання послуг із денного догляду за особами, які мають 

інтелектуальну недостатність (діти з інвалідністю та особи з інвалідністю з 

дитинства) буде здійснюватися за результатами проведення міського конкурсу 

відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 

16.08.2016 № 431 «Про Порядок проведення міського конкурсу з визначення 

програм (проектів, заходів), розроблених інститутами громадянського 

суспільства, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка з 

міського бюджету» (зі змінами) за напрямками, визначеними в програмі. 
 

1.3. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг, 

(підпрограма 4 міської Програми 1), а саме надання пільг Почесним 

громадянам міста Суми, Почесним донорам України - мешканцям міста Суми, 

сім’ям осіб з інвалідністю І-ІІ груп по зору - мешканцям міста Суми, сім’ям, в 

яких виховуються онкохворі діти та діти хворі на спинально м’язову атрофію - 

мешканцям міста Суми, особам з інвалідністю з дитинства І та ІІ групи з 

діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП – мешканця міста 

Суми, (завдання 1 підпрограми 4 міської Програми 1) здійснюється відповідно 

до Положення про умови і порядок надання пільг окремим категоріям громадян 

та громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від __ грудня 2018 року                       

№ __-МР, рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року                               

№ 4138-МР «Про надання в 2019 році пільг окремим категоріям громадян                   

та    громадським    організаціям    за    рахунок    коштів    міського    бюджету», 
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Положення про звання «Почесний громадянин міста Суми», затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від 27 квітня 2016 року № 657-МР (зі змінами).  

 

1.4. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають заслуги перед містом 

та сім’ям загиблих, (підпрограма 5 міської Програми 1), а саме: 

 

1.4.1. Надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям 

загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів та сім’ям осіб, які загинули під 

час участі у Революції Гідності, (завдання 1 підпрограми 5 міської Програми 1) 

здійснюється відповідно до Положення про умови і порядок надання пільг 

окремим категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок коштів 

міського бюджету, затвердженого рішенням Сумської міської ради від __ грудня 

2018 року № __-МР та рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року 

№ 4138-МР «Про надання в 2019 році пільг окремим категоріям громадян та 

громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету». 

 

1.4.2. Щомісячна грошова виплата учасникам бойових дій, які захищали та 

визволяли місто Суми у період Другої світової війни, мешканцям міста Суми, 

(завдання 2 підпрограми 5 міської Програми 1) проводиться відповідно до 

Положення про порядок встановлення щомісячної грошової виплати учасникам 

бойових дій, які захищали та визволяли м. Суми у період Другої світової війни, 

мешканцям м. Суми, затвердженого рішенням Сумської міської ради від                           

29 вересня 2004 року № 949-МР (зі змінами). 

 

1.4.3. Виплата щомісячної стипендії ветеранам підпільно-партизанського 

руху в роки Другої світової війни, мешканцям міста Суми, (завдання 2 

підпрограми 5 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Порядку 

встановлення та виплати щомісячної стипендії ветеранам підпільно-

партизанського руху в роки Другої світової війни, мешканцям міста Суми, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року                     

№ 1209-МР (зі змінами). 

 

1.4.4. Виплата щомісячної стипендії учасникам бойових дій та особам з 

інвалідністю внаслідок війни, яким виповнилося 95 і більше років - мешканцям 

міста Суми, (завдання 2 підпрограми 5 міської Програми 1) здійснюється 

відповідно до Положення про порядок встановлення та виплати щомісячної 

стипендії учасникам бойових дій та особам з інвалідністю внаслідок війни, 

яким виповнилось 95 і більше років - мешканцям міста Суми, затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2895-МР (зі 

змінами). 

 

1.4.5. Виплата разової грошової допомоги учасникам бойових дій та 

особам з інвалідністю внаслідок війни з числа осіб, які брали безпосередню 

участь у бойових діях під час Другої світової війни - мешканцям міста Суми, 

(завдання  2  підпрограми  5  міської  Програми  1)   здійснюється   в   розмірах, 
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визначених міською Програмою 1, відповідно до списків, наданих головним 

управлінням Пенсійного фонду України в Сумській області та Сумським 

об’єднаним управлінням Пенсійного фонду України Сумської області. 

 

1.4.6. Виплата щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам-

інтернаціоналістам) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-

інтернаціоналістів, мешканцям міста Суми, (завдання 2 підпрограми 5 міської 

Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про порядок встановлення 

та виплати щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок 

війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнів-

інтернаціоналістів) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-

інтернаціоналістів, мешканцям міста Суми, затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 28 березня 2018 року № 3167-МР. 

 

1.4.7. Виплата щомісячної грошової допомоги дітям, мешканцям міста 

Суми, батьки яких загинули під час участі у Революції Гідності, (завдання 2 

підпрограми 5 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Порядку 

призначення та виплати щомісячної грошової допомоги дітям, мешканцям 

міста Суми, батьки яких загинули під час участі у Революції Гідності, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 27 грудня 2017 року                       

№ 2948-МР. 

 

1.4.8. Надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-побутових 

питань батькам осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності (завдання 

2 підпрограми 5 міської Програми 1). 

Матеріальна допомога на вирішення соціально-побутових питань (далі – 

матеріальна допомога) виплачується батьку або матері, які мають зареєстроване 

місце проживання в місті Суми, в розмірах, визначених міською Програмою 1. 

Матеріальна допомога батьку або матері виплачується за умови надання 

одним з них письмової згоди довільної форми про виплату матеріальної 

допомоги іншому (далі – уповноважений представник сім’ї). 

У разі відсутності згоди батька або матері загиблої особи щодо 

уповноваженого представника сім’ї, на банківський рахунок якого буде 

здійснено виплату матеріальної допомоги, допомога виплачується рівними 

частинами батьку та матері. 

Для отримання коштів заявник надає заяву до департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради, інформацію про особовий рахунок, 

відкритий в уповноваженій банківській установі, а також пред’являє оригінали 

паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім 

осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, 

або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), 

посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни». 
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1.5. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд міським 

електротранспортом окремих категорій громадян, (підпрограма 6 міської 

Програми 1), а саме проведення розрахунків за пільговий проїзд міським 

електротранспортом Почесних донорів України – мешканців міста Суми 

(завдання 1, підпрограми 6 міської Програми 1) здійснюється відповідно до 

Положення про умови і порядок надання пільг окремим категоріям громадян та 

громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від __ грудня 2018 року № __-МР та рішення 

Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4138-МР «Про надання в 

2019 році пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за 

рахунок коштів міського бюджету». 

 

1.6. Надання транспортних послуг службою «Соціальне таксі» при 

комунальній установі «Сумський міський територіальний центр соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», (завдання 1 

підпрограми 7 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Переліку, умов 

та порядку надання соціальних послуг відділенням соціальної підтримки 

громадян, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 24 лютого                   

2016 року № 420-МР (зі змінами). 

 

1.7. Забезпечення обробки інформації з нарахування та виплати допомог і 

компенсацій (завдання 1 підпрограми 8 міської Програми 1) здійснюється 

шляхом закупівлі, згідно з укладеними договорами, паперу та оплати послуг з 

поточного ремонту, технічного обслуговування комп’ютерної техніки, в межах 

передбачених в бюджеті коштів. 

 

1.8. Надання пільг, встановлених чинним законодавством, (підпрограма 9 

міської Програми 1), а саме: 

 

1.8.1. Виплата компенсації витрат на автомобільне паливо особам, які 

мають особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, (завдання 1 підпрограми 

9 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про умови та 

порядок надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від ___ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.8.2. Надання пільг на проїзд на залізничному транспорті у міжміському 

сполученні особам з інвалідністю внаслідок війни та учасникам бойових дій, 

(завдання 1 підпрограми 9 міської Програми 1) здійснюється відповідно до 

Положення про умови та порядок надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших 

передбачених законодавством пільг окремим категоріям громадян та 

компенсації за пільговий проїзд окремих категорій громадян, затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від ___ грудня 2018 року № ___-МР. 
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1.8.3. Проведення капітального ремонту будинків та квартир, (завдання 1 

підпрограми 9 міської Програми 1) здійснюється відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.05.2009 № 565 «Про затвердження Порядку 

проведення безоплатного капітального ремонту власних житлових будинків і 

квартир осіб, що мають право на таку пільгу, а також першочерговий поточний 

ремонт житлових будинків і квартир осіб, які мають на це право» та рішення 

виконавчого комітету Сумської міської ради від 03.06.2010 № 324 «Про комісію 

по вирішенню питань проведення безоплатного капітального ремонту 

житлових будинків і квартир осіб, що мають право на таку пільгу» (зі змінами). 

 

1.8.4. Надання інших передбачених законодавством пільг громадянам, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, (завдання 1 програми 9 

міської Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про умови та 

порядок надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від ___ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.8.5. Надання пільг з оплати послуг зв’язку, (завдання 2 підпрограми 9 

міської Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про умови та 

порядок надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від ___ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.8.6. Проведення розрахунків з підприємствами автомобільного 

транспорту за пільговий проїзд окремих категорій громадян, (завдання 3 

підпрограми 9 міської Програми 1) здійснюється відповідно до Положення про 

умови та порядок надання пільг з оплати послуг зв’язку, інших передбачених 

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян, затвердженого рішенням Сумської міської 

ради від ___ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

1.8.7. Проведення розрахунків за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян електротранспортом, (завдання 4 підпрограми 9 міської Програми 1) 

здійснюється відповідно до Положення про умови та порядок надання пільг з 

оплати послуг зв’язку, інших передбачених законодавством пільг окремим 

категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян, затвердженого рішенням Сумської міської ради від ___ грудня 2018 

року № ___-МР. 

 

1.9. Забезпечення виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям                   

з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

постійної  сторонньої  допомоги  (крім  осіб,  що  обслуговуються  соціальними 
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службами), (підпрограма 10 міської Програми 1) здійснюється відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 № 558 «Про затвердження 

Порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги». 

 

1.10. Соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, які 

потребують особливої соціальної уваги, (завдання 1, 2 підпрограми 12 міської 

Програми 1) проводиться відповідно до Порядку забезпечення безкоштовним 

харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій на території інших держав, та дітей, батьки яких 

загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року                      

№ 3308-МР. 

 

1.11. Соціальна підтримка учнів закладів загальної середньої освіти, які 

потребують особливої соціальної уваги, (завдання 1, 3, підпрограми 13 міської 

Програми 1) проводиться відповідно до Порядку забезпечення безкоштовним 

харчуванням за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких є 

учасниками бойових дій на території інших держав, та дітей, батьки яких 

загинули або отримали тілесні ушкодження під час Революції гідності, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року                        

№ 3308-МР та Порядку надання безкоштовних путівок за рахунок коштів 

міського бюджету до позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку 

(м. Суми) для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані або 

отримали тілесні ушкодження під час участі у Революції гідності, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 21 червня 2017 року                      

№ 2317-МР. 

 

2. Порядок та умови надання допомог, пільг та послуг передбачених 

міською Програмою 2. 

 

2.1. Соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції та членам 

їх сімей (підпрограма 1 міської Програми 2), а саме: 

 

2.1.1. Надання матеріальної допомоги учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, сім’ям загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, добровольцям-учасникам антитерористичної 

операції та членам їх сімей, які опинились в складних життєвих обставинах, 

(завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) здійснюється відповідно до 

Положення про умови та порядок надання мешканцям міста окремих видів 

матеріальної допомоги, затвердженого рішенням Сумської міської ради                       

від __ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

2.1.2. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної    операції,    сім’ям    загиблих    (померлих)    учасників 
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антитерористичної операції, добровольцям-учасникам антитерористичної 

операції, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) здійснюється 

відповідно до Положення про умови та порядок надання мешканцям міста 

окремих видів матеріальної допомоги, затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від __ грудня 2018 року № ___-МР. 

 

2.1.3 Надання одноразової матеріальної допомоги дітям загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції, (завдання 1 підпрограми 1 

міської Програми 2), що мають зареєстроване місце проживання в місті Суми, 

(неповнолітнім дітям та дітям, які навчаються за денною формою навчання у 

загальноосвітніх навчальних закладах системи загальної середньої освіти, а 

також професійно-технічних, закладах вищої освіти (у тому числі у період між 

завершенням навчання в одному із зазначених навчальних закладів та вступом 

до іншого навчального закладу або у період між завершенням навчання за 

одним освітньо-кваліфікаційним рівнем та продовженням навчання за іншим за 

умови, що такий період не перевищує чотирьох місяців), до закінчення такими 

дітьми навчальних закладів, але не довше ніж до досягнення ними 23 років), 

проводиться відповідно до звернень (заяв) повнолітніх дітей або матері, батька 

чи іншого законного представника неповнолітньої дитини в розумінні вимог 

чинного законодавства (далі – законний представник) у розмірі, визначеному 

міською Програмою 2. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги повнолітня дитина або 

законний представник надають до департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради заяву, інформацію про особовий рахунок, відкритий в 

уповноваженій банківській установі, копії паспорту, реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (для повнолітніх дітей та законних 

представників неповнолітніх дітей) (крім осіб, які мають відмітку у паспорті 

про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про 

такий номер у паспорті в формі ID-картки), копію свідоцтва про народження 

дитини, копію свідоцтва про смерть батька чи матері з пред’явленням 

оригіналів відповідних документів. 

 

2.1.4. Надання одноразової матеріальної допомоги до 5 Травня 2019 року 

добровольцям - учасникам антитерористичної операції, (завдання 1 

підпрограми 1 міської Програми 2) проводиться відповідно до звернень (заяв) 

добровольців - учасників антитерористичної операції, що мають зареєстроване 

місце проживання в місті Суми. 

Надання одноразової матеріальної допомоги до 5 Травня 2019 року 

здійснюється добровольцям - учасникам антитерористичної операції, яким не 

встановлено статус особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових 

дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» в розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України для 

учасників бойових дій на 2019 рік. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги до 5 Травня 2019 року 

добровольці - учасники   антитерористичної   операції   надають   департаменту 



Продовження додатка 1 

 

соціального захисту населення Сумської міської ради заяву, інформацію про 

особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, копії 

паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім 

осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, 

або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), 

витяг з протоколу засідання Ради учасників антитерористичної операції та 

членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському 

голові (для добровольців, які не перебувають на обліку в департаменті 

соціального захисту населення Сумської міської ради). 

 

2.1.5. Надання матеріальної допомоги сім’ям на виготовлення, 

встановлення намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, (завдання 1 

підпрограми 1 міської Програми 2) мешканців міста Суми, проводиться на 

підставі звернення до Сумського міського голови. 

Матеріальна допомога виплачується одному із членів сім’ї загиблого 

(померлого), який має зареєстроване місце проживання в місті Суми, за умови 

надання письмової згоди довільної форми про виплату матеріальної допомоги 

цій особі від інших членів сім’ї загиблої (померлої) особи (далі - 

уповноважений представник сім’ї), у розмірі не більше ніж визначено в 

Програмі 2. 

До членів сім’ї загиблого (померлого) належать дружина (чоловік), 

батьки (батько або мати), повнолітні діти.  

Для отримання матеріальної допомоги уповноважений представник сім’ї 

надає департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

погоджену Сумським міським головою заяву на ім’я останнього, інформацію 

про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі та 

пред’являє паспорт, реєстраційний номер облікової картки платника податків 

(крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого 

номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі   

ID-картки). 

Уповноважений представник сім’ї протягом 6 місяців з моменту 

перерахування йому матеріальної допомоги надає підтверджуючі документи 

про оплату послуг за виготовлення та встановлення намогильної споруди та 

елементів благоустрою. 

 

2.1.6. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня незалежності 

України дітям (до 18 років) загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) здійснюється в 

розмірах визначених міською Програмою 2, без звернення заявників, згідно зі 

списками дітей, яким станом на 24 серпня 2019 року не виповнилось 18 років, 

сформованими департаментом соціального захисту населення Сумської міської 

ради для виплати щомісячної грошової допомоги дітям, мешканцям міста 

Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли 

в  період  проходження  військової  служби  під  час участі в антитерористичній 
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операції та батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, відповідно до 

рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2016 № 359 (зі 

змінами). 

 

2.1.7. Надання одноразової матеріальної допомоги до Міжнародного Дня 

захисту дітей дітям (до 18 років) загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) 

здійснюється в розмірах визначених міською Програмою 2, без звернення 

заявників, згідно зі списками дітей, яким станом на 01 червня 2019 року не 

виповнилось 18 років, сформованими департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради для виплати щомісячної грошової допомоги 

дітям, мешканцям міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового 

обов’язку або померли в період проходження військової служби під час участі в 

антитерористичній операції та батьки яких загинули чи померли під час 

безпосередньої участі в антитерористичній операції у складі добровольчих 

формувань, відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради 

від 23.07.2016 № 359 (зі змінами). 

 

2.1.8. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня Святого Миколая 

дітям (до 18 років) загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, 

(завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) здійснюється в розмірах 

визначених міською Програмою 2, без звернення заявників, згідно зі списками 

дітей, яким станом на 19 грудня 2019 року не виповнилось 18 років, 

сформованими департаментом соціального захисту населення Сумської міської 

ради для виплати щомісячної грошової допомоги дітям, мешканцям міста Суми, 

батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли в період 

проходження військової служби під час участі в антитерористичній операції та 

батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, відповідно до 

рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 23.07.2016 № 359 (зі 

змінами). 

 

2.1.9. Надання одноразової матеріальної допомоги законним 

представникам дітей (віком до 7 років) загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, для покриття витрат, пов’язаних з супроводом 

дитини під час її оздоровлення, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2) 

здійснюється відповідно до звернення матері, батька або іншого законного 

представника в розумінні вимог чинного законодавства (далі – законний 

представник) дитини (віком до 7 років), яка має зареєстроване місце 

проживання в місті Суми. 

Одноразова матеріальна допомога надається в розмірі фактичної вартості 

путівки до оздоровчого закладу, але не більше розміру, визначеному 

Програмою 2. 

 



Продовження додатка 1 

 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги законний представник 

надає департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

заяву, інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій 

банківській установі, а також пред’являє оригінали паспорту, реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у 

паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають 

інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки). 

Після проходження оздоровлення дітей, законний представник надає 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради документи, 

які підтверджують факт їх перебування в оздоровчому закладі та оплату послуг. 

Неподання документів, що підтверджують цільове використання 

матеріальної допомоги, є підставою для її добровільного повернення або 

стягнення у судовому порядку органом, що здійснив виплату. 

Поверненню підлягає та сума матеріальної допомоги, щодо якої не було 

підтверджено її цільове використання. 

 

2.1.10. Надання одноразової матеріальної допомоги учасникам 

антитерористичної операції, які є звільненими в запас військовослужбовцями  

військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, та 

військовослужбовцями військової служби за контрактом, а також 

добровольцям-учасникам антитерористичної операції, (завдання 1 підпрограми 

1 міської Програми 2) здійснюється в розмірах визначених міською Програмою 

2 особам, що мають та мали зареєстроване місце проживання в місті Суми, 

відповідно до їх звернення (заяви). 

Одноразова матеріальна допомога надається особам, які звільнені в запас  

з військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, з 

військової служби за контрактом у період 2014-2016 років (крім тих осіб, які 

були звільнені з військової служби відповідно до підпунктів «в», «г» або «е» 

пункту 1 частини 8 статті 26 Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу») та особам, які приймали безпосередню участь в 

антитерористичній операції у складі добровольчих формувань у період        

2014-2016 років та які раніше не отримували зазначену допомогу. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги заявники надають 
департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради заяву, 

інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській 

установі, копії (з пред’явленням оригіналів документів) паспорту, реєстраційного 

номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у 

паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають 

інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), військового квитка 

або посвідчення офіцера, довідки про безпосередню участь в 

антитерористичній операції, витягу з наказу про звільнення з військової служби 

або довідку Сумського міського військового комісаріату про проходження 

військової служби, документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання в 

місті Суми, витяг з протоколу засідання Ради учасників бойових дій та членів 

сімей   загиблих   воїнів   при   міському   голові   (для   добровольців,   які   не 
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перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення Сумської 

міської ради). 

 

2.1.11. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня міста Суми 

дружинам та батькам загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2), здійснюється в 

розмірах визначених міською Програмою 2. 

Право на отримання одноразової матеріальної допомоги мають дружина, 

мати, батько, загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, що 

мають зареєстроване місце проживання в місті Суми. 

Для отримання одноразової матеріальної допомоги заявники надають 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради заяву, 

інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській 

установі, копії (з пред’явленням оригіналів документів) паспорту, 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які 

мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, 

які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), 

посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни», документ, що 

підтверджує реєстрацію місця проживання в місті Суми. 

 

2.1.12. Надання матеріальної допомоги на вирішення соціально-

побутових питань дружинам та батькам загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, (завдання 1 підпрограми 1 міської Програми 2), 

здійснюється в розмірах визначених міською Програмою 2. 

Матеріальна допомога виплачується батьку або матері та дружині, які 

мають зареєстроване місце проживання в місті Суми, в розмірах, визначених 

міською Програмою 2. 

Матеріальна допомога батьку або матері виплачується за умови надання 

одним з них письмової згоди довільної форми про виплату матеріальної 

допомоги іншому (далі – уповноважений представник сім’ї). 

У разі відсутності згоди батька або матері загиблої особи щодо 

уповноваженого представника сім’ї, на банківський рахунок якого буде 

здійснено виплату матеріальної допомоги, допомога виплачується рівними 

частинами батьку та матері. 

Для отримання коштів заявник надає заяву до департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради, інформацію про особовий рахунок, 

відкритий в уповноваженій банківській установі, а також пред’являє оригінали 

паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім 

осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, 

або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), 

посвідчення «Член сім’ї загиблого (померлого) ветерана війни». 

У разі, якщо заявник звертається вперше, він подає додатково, крім 

документів зазначених вище, копії паспорту, реєстраційного номеру облікової 

картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову 

від прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у 
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паспорті в формі ID-картки), свідоцтва про смерть загиблого (померлого) 

учасника антитерористичної операції, свідоцтва про народження (для батьків), 

свідоцтва про шлюб (для дружини або чоловіка) та документу, що надає право 

на пільги. 

 

2.1.13. Надання щомісячної адресної грошової допомоги на отримання 

транспортних послуг добровольцям – учасникам антитерористичної операції, 

(завдання 2 підпрограми 1 міської Програми 2), що мають зареєстроване місце 

проживання в місті Суми, проводиться відповідно до їх звернень (заяв) та 

пропозицій Ради учасників бойових дій та членів сімей загиблих воїнів при 

міському голові, в розмірах визначених міською Програмою 2, та здійснюється 

до дати встановлення статусу особи з інвалідністю внаслідок війни або 

учасника бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту», смерті, зміни місця проживання та 

реєстрації (переїзд за межі міста). 

Для отримання щомісячної адресної грошової допомоги добровольці – 

учасники антитерористичної операції надають департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради заяву, інформацію про особовий                   

рахунок, відкритий в уповноваженій банківській установі, копії паспорту, 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які 

мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, 

які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки), витяг з 

протоколу засідання Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові (для 

добровольців – учасників антитерористичної операції), які не перебувають на 

обліку в департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради). 

 

2.1.14. Надання щомісячної грошової допомоги дітям загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції (завдання 2 підпрограми 1 

міської Програми 2) здійснюється відповідно до Порядку призначення та 

виплати щомісячної грошової допомоги дітям, мешканцям міста Суми, батьки 

яких загинули при виконанні службового обов’язку або померли в період 

проходження військової служби під час участі в антитерористичній операції та 

батьки яких загинули чи померли під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції у складі добровольчих формувань, затвердженого 

рішенням Сумської міської ради від 22 лютого 2017 року № 1760-МР (зі 

змінами). 

 

2.1.15. Надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-

курортного лікування добровольцям – учасникам антитерористичної операції, 

(завдання 2 підпрограми 1 міської Програми 2) здійснюється відповідно  до 

Порядку надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-

курортного лікування добровольцям – учасникам антитерористичної операції, 

затвердженого цим рішенням (додаток 5). 
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2.1.16. Відшкодування коштів за пільговий проїзд один раз на рік до будь-

якого пункту України і назад залізничним транспортом членам сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції (завдання 2 підпрограми 1 

міської Програми 2) здійснюється відповідно до Порядку відшкодування 

коштів членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і назад 

залізничним транспортом, затвердженого цим рішенням (додаток 6). 

 

2.1.17. Проведення поховання загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції, (завдання 3 підпрограми 1 міської Програми 2) 

проводиться відповідно до Порядку проведення поховання загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції, затвердженого цим 

рішенням (додаток 7). 

 

2.1.18. Надання одноразової цільової матеріальної допомоги для 

придбання житла учасникам антитерористичної операції та членам сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, (завдання 4 

підпрограми 1 міської Програми 2) проводиться відповідно до умов та у 

розмірах визначених Порядком забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції на 2016-2021 роки, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954-МР (зі змінами). 

 

2.1.19. Забезпечення новорічними подарунками дітей віком від 2 до 7 

років, які не перебувають на обліку в закладах освіти міста та батьки яких є 

учасниками антитерористичної операції, добровольцями-учасниками 

антитерористичної операції або загиблими (померлими) учасниками 

антитерористичної операції (завдання 5 підпрограми 1 міської Програми 2), 

проводиться законним представникам дітей віком від 2 до 7 років, які не 

перебувають на обліку в закладах освіти міста та батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, добровольцями-учасниками антитерористичної 

операції або загиблими (померлими) учасниками антитерористичної операції, 

та які мають зареєстроване місце проживання в м. Суми, відповідно до їх 

звернень та згідно зі списком, складеним комунальною установою «Центр 

обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей» Сумської міської ради в розмірах визначених міською 

Програмою 2. 

До законних представників дітей належать: мати, батько або інша 

уповноважена особа за довіреністю. 

Законний представник дітей має право отримати лише один новорічний 

подарунок на кожну дитину, якій на 01.01.2019 року виповнилося 2 роки, але не 

виповнилося 7 років та яка не перебуває на обліку в закладах освіти міста 

Суми. 

Для отримання новорічного подарунку законний представник дітей 

звертається   до   комунальної   установи   «Центр   обслуговування   учасників 
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бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» Сумської 

міської ради та пред’являє оригінали: 

- паспорту; 

- реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які 

мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, 

які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки); 

- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни або учасника бойових 

дій з числа учасників антитерористичної операції; 

- документ, що підтверджує безпосередню участь в антитерористичній 

операції; 

- свідоцтво про народження дітей; 

- довіреність (у разі отримання новорічного подарунку уповноваженою 

особою за довіреністю). 

 

2.2. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, військової 

служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних послуг 

(підпрограма 2 міської Програми 2), а саме надання пільг учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей, добровольцям - учасникам 

антитерористичної операції та членам їх сімей, (завдання 1 підпрограми 2 

міської Програми 2) здійснюється відповідно до Положення про умови і 

порядок надання пільг окремим категоріям громадян та громадським 

організаціям за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від __ грудня 2018 року № ____-МР та рішення Сумської 

міської ради від 28 листопада 2018 року № 4138-МР «Про надання в 2019 році 

пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок 

коштів міського бюджету». 

 

2.3. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають заслуги перед 

містом та сім’ям загиблих, (підпрограма 3 міської Програми 2), а саме: 

 

2.3.1. Надання пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги сім’ям 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції, (завдання 1 

підпрограми 3 міської Програми 2) здійснюється відповідно до Положення про 

умови і порядок надання пільг окремим категоріям громадян та громадським 

організаціям за рахунок коштів міського бюджету, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від __ грудня 2018 року № ___-МР та рішення Сумської 

міської ради від 28 листопада 2018 року № 4138-МР «Про надання в 2019 році 

пільг окремим категоріям громадян та громадським організаціям за рахунок 

коштів міського бюджету». 

 

2.3.2. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня незалежності 

України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції, (завдання 2 підпрограми 3 міської Програми 2) 

проводиться   особам   з   інвалідністю   внаслідок   війни   з   числа   учасників 
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антитерористичної операції, що мають зареєстроване місце проживання в місті 

Суми та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, по м. Суми, без їх звернення, в розмірі, 

визначеному міською Програмою 2. 

 

2.3.3. Надання одноразової матеріальної допомоги до Дня захисника 

України особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції, (завдання 2 підпрограми 3 міської Програми 2) 

проводиться особам з інвалідністю внаслідок війни з числа учасників 

антитерористичної операції, що мають зареєстроване місце проживання в місті 

Суми та перебувають на обліку в Єдиному державному автоматизованому 

реєстрі осіб, які мають право на пільги, по м. Суми, без їх звернення, в розмірі, 

визначеному міською Програмою 2. 

 

2.3.4. Виплата щомісячного відшкодування вартості спожитих житлово-

комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції, (завдання 2 підпрограми 3 міської Програми 2) 

здійснюється відповідно до Порядку відшкодування з міського бюджету 

вартості спожитих житлово-комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з 

числа учасників антитерористичної операції, затвердженого цим рішенням 

(додаток 8). 

 

2.3.5. Надання щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю 

внаслідок війни І групи з числа учасників антитерористичної операції, 

(завдання 2 підпрограми 3 міської Програми 2) здійснюється відповідно до 

Положення про порядок встановлення та виплати щомісячної грошової 

допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників 

антитерористичної операції, мешканцям міста Суми, затвердженого рішенням 

Сумської міської ради від ___ грудня 2018 року №___-МР. 

 

2.4. Соціальна підтримка вихованців закладів дошкільної освіти, батьки 

яких є учасниками антитерористичної операції, добровольцями - учасниками 

антитерористичної операції або загиблими (померлими) учасниками 

антитерористичної операції, (завдання 1, 2 підпрограми 4 міської Програми 2) 

проводиться відповідно до Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням 

за рахунок коштів міського бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, 

брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час 

проведення антитерористичної операції, затвердженого рішенням Сумської 

міської ради від 21 грудня 2016 року № 1557-МР. 

 

2.5. Соціальна підтримка учнів закладів загальної середньої освіти, 

вихованців та учнів навчально-виховних комплексів, батьки яких є учасниками 

антитерористичної операції, добровольцями-учасниками антитерористичної 

операції або загиблими (померлими) учасниками антитерористичної операції, 

(завдання 1, 4 підпрограми 5 міської Програми 2) проводиться відповідно до 
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Порядку забезпечення безкоштовним харчуванням за рахунок коштів міського 

бюджету дітей, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 

антитерористичної операції або загинули під час проведення антитерористичної 

операції, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 21 грудня                     

2016 року № 1557-МР та Порядку надання безкоштовних путівок за рахунок 

коштів міського бюджету до позаміських дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку, дитячих центрів України для дітей, батьки яких загинули,                

визнані інвалідами війни або безпосередньо брали участь у проведенні 

антитерористичної операції, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 

29 березня 2017 року № 1921-МР. 

 

3. Підстави та умови для припинення надання допомог, пільг та послуг, 

які передбачені міською Програмою 1 та міською Програмою 2 та щодо яких 

відсутні спеціальні умови їх припинення: 

 

3.1. Смерть, зміни місця проживання та реєстрації (переїзд за межі міста). 

Припинення надання допомог, пільг, послуг здійснюється з 1 числа 

місяця, наступного за місяцем, в якому виникли обставини, якщо інше не 

визначено відповідними порядками та положеннями. 

Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради 

визначає обсяги надміру виплачених коштів та встановлює строки їх 

повернення. 

 

4. Контроль за наданням допомог, пільг та послуг. 

 

4.1. Контроль за організацією надання допомог, пільг та послуг, 

використанням коштів міського бюджету покладається на департамент 

соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

організації та відшкодування з міського бюджету  

особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю  

оплати послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет 

 

1. Організація надання послуг: 

1.1. Відшкодування оплати послуг з доступу до інформаційної мережі 

Інтернет здійснюється особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю, а саме: 

особам з інвалідністю, які пересуваються за допомогою крісел колісних, особам 

з інвалідністю I групи по зору (які мають відповідну комп’ютерну програму) та 

законним представникам (опікунам) осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю 

до 18 років, які пересуваються за допомогою крісел колісних та які мають 

комп’ютерну техніку і користуються послугами з доступу до інформаційної 

мережі Інтернет, без урахування доходів громадян на підставі акту обстеження 

матеріально-побутових умов проживання та за рішенням комісії по розгляду 

заяв осіб з інвалідністю стосовно відшкодування з міського бюджету оплати 

послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради. 

1.2. Оплата здійснюється в межах встановленого Програмою 1 розміру в 

місяць на 1 особу, незалежно від надавача послуг з доступу до інформаційної 

мережі Інтернет. 

1.3. Для отримання відшкодування оплати послуг з доступу до 

інформаційної мережі Інтернет особи з інвалідністю або законні представники 

(опікуни) осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до 18 років надають до 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради: 

1) заяву; 

2) договір на ім’я особи з інвалідністю або законного представника 

(опікуна) особи з інвалідністю чи дитини з інвалідністю до 18 років, укладений 

з надавачем послуг з доступу до інформаційної мережі Інтернет; 

3) інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноважених 

банківських установах, а також пред’являють оригінали паспорту, 

реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім осіб, які 

мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, 

які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки) та 

свідоцтва про народження (для дітей з інвалідністю). 

 

2. Порядок фінансування: 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 



Продовження додатка 2 

 

2.1. Оплата послуг здійснюється за рахунок коштів міського бюджету, 

передбачених по КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення». 

Підприємства, які забезпечують доступ до інформаційної мережі 

Інтернет, подають департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради інформацію про щомісячне фактичне одержання особами з 

інвалідністю або законними представниками (опікунами) осіб з інвалідністю та 

дітей з інвалідністю до 18 років послуг (окремо по кожному заявнику) в такі 

терміни: 

1) за I – III квартали до 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом; 

2) за IV квартал до 10 грудня поточного року (за жовтень, листопад – 

фактичні нарахування, грудень – очікувані нарахування).  

До 15 січня року, наступного за звітним, підприємства, які забезпечують 

доступ до інформаційної мережі Інтернет, надають департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради інформацію щодо фактичного 

одержання особами з інвалідністю або законними представниками (опікунами) 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю до 18 років послуг (окремо по 

кожному заявнику) у грудні місяці.  

У разі встановлення факту неотримання в повному обсязі послуг з 

доступу до інформаційної мережі Інтернет (за грудень місяць), заявник в 

десятиденний термін повертає зайво отримані кошти на рахунок департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради, який в свою чергу 

забезпечує повернення коштів до міського бюджету. 

У разі якщо фактична вартість послуг з доступу до інформаційної мережі 

Інтернет (за грудень місяць) перевищує суму відшкодованих коштів, 

донараховані суми (в межах встановленого Програмою 1 розміру) 

перераховуються заявнику за рахунок відповідних бюджетних призначень 

поточного року. 

2.2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради. 

2.3. Відшкодування проводиться департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради шляхом перерахування коштів на особові 

рахунки осіб з інвалідністю або законних представників (опікунів) дітей з 

інвалідністю до 18 років, відкриті в уповноважених банківських установах 

згідно з розписом міського бюджету на відповідний рік. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок без 

лікування особам, що супроводжують постраждалих внаслідок 

Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким встановлено інвалідність                 

1 групи та яким за висновком лікувально-профілактичного закладу 

необхідна постійна стороння допомога  

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для 

компенсації вартості санаторно-курортних путівок без лікування (далі - 

грошова допомога) через безготівкове перерахування санаторно-курортним 

закладам, які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з 

медичної практики, здійснення особами, що супроводжують постраждалих 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким встановлено 

інвалідність 1 групи та яким за висновком лікувально-профілактичного закладу 

необхідна постійна стороння допомога, доплати за надання додаткових послуг 

за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової допомоги. 

 

2. Безоплатними санаторно-курортними путівками без лікування (далі – 

путівки) шляхом надання грошової допомоги забезпечуються особи, що 

супроводжують постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи                         

1 категорії, яким встановлено інвалідність 1 групи та яким за висновком 

лікувально-профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, 

що перебувають на обліку в департаменті соціального захисту населення 

Сумської міської ради (далі – департамент) щодо санаторно-курортного 

лікування та мають зареєстроване місце проживання в місті Суми (далі – 

супроводжуючі особи).  

Супроводжуючими особами не можуть бути особи з інвалідністю I групи 

та особи, які не досягли 18-річного віку. 

 

3. Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить 18 днів. 

 

4. Безоплатне забезпечення путівками супроводжуючих осіб проводиться 

шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості путівок через 

безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають ліцензію 

на провадження господарської діяльності з медичної практики (далі - заклади), 

за надання послуг із проживання та харчування. 

 

5. Супроводжуючі особи, за бажанням, здійснюють доплату за надання 

додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми 

грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі. 

Додаток 3 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 



Продовження додатка 3 

 

6. Відповідальна особа департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради (далі – департамент) роз’яснює супроводжуючим особам 

порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги. 

 

7. Для забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги до 

департаменту надаються: 

7.1. Постраждалими внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, 

яким встановлено інвалідність 1 групи та яким за висновком лікувально-

профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога (далі – 

постраждалі особи):  

- заява про необхідність супроводу до санаторного закладу з зазначенням 

прізвища, ім’я, по-батькові супроводжуючої особи, 

- копія висновку медико-соціальної експертної комісії про встановлення                   

І групи інвалідності. 

7.2. Супроводжуючими особами: 

- заява про згоду на супровід постраждалої особи, 

- копія паспорту, 

- копія реєстраційного номеру облікової картки платника податків (крім 

осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, 

або осіб, які мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки). 

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, 

пред’являються оригінали зазначених документів. 

 

8. Заклад надає департаменту гарантійний лист про згоду щодо надання 

послуг з проживання та харчування супроводжуючій особі (із зазначенням дати 

заїзду) та про готовність укласти відповідний договір. 

Заклад надає департаменту інформацію про умови проживання, 

харчування, що будуть надані супроводжуючій особі та вартість путівки. 

Департамент доводить зазначену інформацію до супроводжуючої особи 

та повідомляє їй про обсяг коштів, необхідний для проведення доплати (у разі 

недостатності суми грошової допомоги) за надання додаткових послуг. 

 

9. Департамент укладає договір із закладом та супроводжуючою особою 

про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової допомоги       

(далі - договір) у розмірі, визначеним Програмою 1. 

 

10. Договір укладається в трьох примірниках (один - для департаменту, 

другий - для  закладу,  третій - для  супроводжуючої  особи). Усі примірники  

договору, підписані департаментом та супроводжуючою особою і скріплені 

печаткою департаменту, передаються супроводжуючій особі для подальшої 

передачі закладу. 

 

11. Під час прибуття супроводжуючої особи до закладу останній 

відправляє поштою департаменту один примірник договору, підписаний 

керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою. 



Продовження додатка 3 

 

12. Після отримання послуг з проживання та харчування супроводжуюча 

особа подає департаменту зворотний талон путівки або інший документ, який 

підтверджує перебування в закладі. 

В такому документі зазначається прізвище, ім’я по батькові 

супроводжуючої особи і строк перебування в закладі, що завіряється підписом 

керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою цього закладу. 

 

13. Після надання послуг супроводжуючій особі заклад подає до 

департаменту акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо 

проведення розрахунків за результатами надання послуг проживання та 

харчування за відповідний звітний період згідно з умовами договору. 

У разі дострокового вибуття супроводжуючої особи із закладу 

департамент проводить оплату за використану частину путівки. 

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) 

департамент не сплачує. 

Відповідальність за достовірність інформації про кількість 

невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону. 

 

14. Останній день періоду перебування супроводжуючої особи у  

закладах - 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду 

із закладу. 

 

15. Порядок фінансування: 

15.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених по КПКВК 0813242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

15.2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                    

 

 

 

Порядок 

надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-

курортного лікування Почесним донорам України  

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для 

компенсації вартості санаторно-курортних путівок (далі - грошова допомога) 

через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають 

ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, 

здійснення Почесними донорами України доплати за надання додаткових 

послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми грошової 

допомоги. 

 

2. Безоплатними санаторно-курортними путівками (далі - путівки) 

шляхом надання грошової допомоги забезпечуються Почесні донори України, 

які не забезпечувались безоплатним санаторно-курортним лікуванням в                 

2018 - 2019 роках, та які мають зареєстроване місце проживання в місті Суми. 

 

3. Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить                  

18 днів. 

 

4. Безоплатне забезпечення путівками Почесних донорів України 

проводиться шляхом надання грошової допомоги для компенсації вартості 

путівок через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які 

мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики 

(далі - заклади), за надання послуг із санаторно-курортного лікування. 

 

5. Почесні донори України мають право вільного вибору закладу 

відповідного профілю, а також за бажанням здійснення доплати за надання 

додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності суми 

грошової допомоги для компенсації вартості путівки у вибраному закладі. 

Перелік базових послуг, які мають надаватися Почесним донорам України 

відповідно до медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, 

затверджено наказом Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 

№ 868 «Про затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості 

путівки». 

 

6. Облік Почесних донорів України, які мають право на забезпечення 

путівками шляхом надання грошової допомоги, здійснює департамент 

соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – департамент). 

 

Додаток 4 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 



Продовження додатка 4 

 

Відповідальна особа департаменту роз’яснює Почесним донорам України 

порядок забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги. 

 

7. Для взяття на облік щодо забезпечення путівкою шляхом надання 

грошової допомоги Почесні донори України подають до департаменту:  

1) заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, 

затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України                             

від 22.01.2018 № 73; 

2) медичну довідку для одержання путівки на санаторно-курортне 

лікування за формою 070/о; 

3) висновок лікарсько-консультативної комісії лікувального закладу щодо 

необхідності термінового санаторно-курортного лікування; 

4) копію паспорта; 

5) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від 

прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у 

паспорті в формі ID-картки); 

6) копію посвідчення Почесного донора України;  

7) копію трудової книжки (для Почесних донорів України, що не досягли 

встановленого законодавством пенсійного віку та не працювали у 2018 -                  

2019 роках);  

8) довідку з місця роботи про те, що Почесний донор України протягом 

2018 - 2019 років не забезпечувався санаторно-курортним лікуванням (для 

Почесних донорів України, які працювали у 2018 - 2019 роках); 

9) довідку з Фонду соціального страхування про те, що Почесний донор 

України у 2018 - 2019 роках не забезпечувався санаторно-курортним 

лікуванням (для Почесних донорів України, інвалідність яких пов’язана з 

нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням); 

10) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання Почесного 

донора України в місті Суми. 

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, 

пред’являються оригінали зазначених документів. 

 

8. Департамент за наявності документів, передбачених пунктом 7 цього 

Порядку, здійснює реєстрацію заяв та веде облік Почесних донорів України для 

забезпечення путівками на санаторно-курортне лікування залежно від профілю 

захворювання в порядку черговості подання заяв. 

 

9. Почесні донори України забезпечуються путівками шляхом надання 

грошової допомоги відповідно до медичних показань у порядку черговості, не 

більше одного разу протягом календарного року. 

Якщо Почесний донор України відмовляється від забезпечення путівкою 

шляхом надання грошової допомоги, департамент складає акт відмови від 

путівки за формою, затвердженою наказом Міністерства соціальної політики 

України від 22.01.2018 № 73. 
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10. Почесний донор України звертається до департаменту з документами, 

зазначеними в пункті 7 цього Порядку, зокрема із заявою про взяття на облік 

щодо санаторно-курортного лікування. 

 

11. Заклад надає департаменту підтвердження про наявність у             

нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

відповідним профілем захворювання та надає гарантійний лист про згоду на 

оздоровлення Почесного донора України (із зазначенням дати заїзду) та про 

готовність укласти договір. 

Заклад надає департаменту інформацію про умови проживання, 

харчування, перелік процедур, що будуть надані Почесному донору України за 

період санаторно-курортного лікування відповідно до медичних рекомендацій, 

та вартість путівки. 

Департамент доводить зазначену інформацію до Почесного донора 

України та повідомляє йому про обсяг коштів, необхідний для проведення 

доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за надання додаткових 

послуг із санаторно-курортного лікування. 

 

12. Департамент укладає договір із закладом та Почесним донором 

України про виплату компенсації вартості путівки шляхом надання грошової 

допомоги (далі - договір) у розмірі, передбаченому Програмою 1. 

 

13. Договір укладається в трьох примірниках (один - для департаменту, 

другий - для закладу, третій - для Почесного донора України). Усі примірники 

договору, підписані департаментом та Почесним донором України і скріплені 

печаткою департаменту, передаються Почесному донору України для 

подальшої передачі закладу. 

 

14. Під час прибуття Почесного донора України до закладу останній 

відправляє поштою департаменту один примірник договору, підписаний 

керівником (уповноваженою ним особою) закладу і скріплений печаткою. 

 

15. Після санаторно-курортного лікування Почесний донор України подає 

департаменту зворотний талон путівки або інший документ, який підтверджує 

проходження лікування в закладі за профілем захворювання, за яким видано 

довідку для одержання путівки. 

В такому документі зазначається прізвище, ім’я по батькові Почесного 

донора України і строк перебування в закладі, що завіряється підписом 

керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється печаткою цього закладу. 

 

16. Після надання послуг Почесному донору України заклад подає до 

департаменту акт приймання-передачі послуг чи інший документ щодо 

проведення розрахунків за результатами надання послуг санаторно-курортного 

лікування за відповідний звітний період згідно з умовами договору. 
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У разі дострокового вибуття Почесного донора України із закладу 

департамент проводить оплату за використану частину путівки. 

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) 

департамент не сплачує. 

Відповідальність за достовірність інформації про кількість 

невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону. 

 

17. Департамент у разі отримання від вибраного Почесним донором 

України закладу відмови щодо прийняття цієї особи на санаторно-курортне 

лікування інформує про це Почесного донора України і пропонує вибрати 

інший заклад. 

 

18. Останній день періоду перебування Почесних донорів України у 

закладах - 15 грудня поточного бюджетного року (включно), що є датою виїзду 

із закладу. 

 

19. У разі відмови від санаторно-курортного лікування Почесному донору 

України потрібно за десять днів до початку заїзду повідомити про це 

департамент. 

Якщо Почесний донор України не використав своє право на санаторно-

курортне лікування департамент за погодженням із закладом забезпечує таким 

лікуванням Почесного донора України, наступного за черговістю. 

 

20. За Почесними донорами України, які перебувають на обліку, але не 

отримали путівки в поточному році, зберігається право на забезпечення 

путівкою шляхом надання грошової допомоги на наступний рік за умови 

поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії попередньої закінчився. 

Почесні донори України, яким було письмово повідомлено про умову 

поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня закінчення її строку дії, 

але які не виконали цієї умови, знімаються з обліку. 

Якщо Почесні донори України, які перебувають на обліку для 

забезпечення путівкою в департаменті, в поточному році одержали безоплатну 

путівку в іншій організації, вони знімаються з обліку, про що Почесні донори 

України попередньо мають інформувати департамент. 

Повторне взяття на облік проводиться відповідно до пункту 7 цього 

Порядку. 

 

21. Порядок фінансування: 

 

21.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених по КПКВК 0813242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

 

 

http://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/laws/show/z0680-12/paran3.html%23n3
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21.2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

надання грошової допомоги для компенсації вартості санаторно-

курортного лікування добровольцям – учасникам антитерористичної 

операції  

 

1. Цей Порядок визначає механізм надання грошової допомоги для 

компенсації вартості санаторно-курортних путівок (далі - грошова допомога) 

через безготівкове перерахування санаторно-курортним закладам, які мають 

ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, 

здійснення добровольцями – учасниками антитерористичної операції доплати 

за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі недостатності 

суми грошової допомоги. 

 

2. Безоплатними санаторно-курортними путівками (далі - путівки) 

шляхом надання грошової допомоги забезпечуються учасники 

антитерористичної операції, які захищали незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України під час безпосередньої участі в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 

безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих формувань, яким 

не встановлено статус інваліда війни або учасника бойових дій відповідно до 

Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та 

які мають зареєстроване місце проживання в місті Суми (далі – добровольці – 

учасники антитерористичної операції). 

 

3. Строк перебування в санаторно-курортному закладі становить                  

18 днів. 

 

4. Безоплатне забезпечення путівками добровольців – учасників 

антитерористичної операції проводиться шляхом надання грошової допомоги 

для компенсації вартості путівок через безготівкове перерахування санаторно-

курортним закладам, які мають ліцензію на провадження господарської 

діяльності з медичної практики (далі - заклади), за надання послуг із санаторно-

курортного лікування. 

 

5. Добровольці – учасники антитерористичної операції мають право 

вільного вибору закладу відповідного профілю, а також за бажанням здійснення 

доплати за надання додаткових послуг за рахунок власних коштів у разі 

недостатності суми грошової допомоги для компенсації вартості путівки у 

вибраному закладі. 

Додаток 5 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для 

окремих категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 
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Перелік базових послуг, які мають надаватися добровольцям відповідно до 

медичних рекомендацій та входять до вартості путівки, затверджено наказом 

Міністерства соціальної політики України від 24.05.2017 № 868 «Про 

затвердження переліку базових послуг, які входять до вартості путівки». 

6. Облік добровольців – учасників антитерористичної операції, які мають 

право на забезпечення путівками шляхом надання грошової допомоги, здійснює 

департамент соціального захисту населення Сумської міської ради (далі – 

департамент).  

Відповідальна особа департаменту роз’яснює добровольцям – учасникам 

антитерористичної операції порядок забезпечення путівками шляхом надання 

грошової допомоги. 

 

7. Для взяття на облік для забезпечення путівкою шляхом надання 

грошової допомоги добровольці – учасники антитерористичної операції 

подають до департаменту:  

1) заяву про взяття на облік для отримання путівки за формою, 

затвердженою наказом Міністерства соціальної політики України                             

від 22.01.2018 № 73; 

2) медичну довідку для одержання путівки на санаторно-курортне 

лікування за формою 070/о; 

3) копію паспорта; 

4) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки 

платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті про відмову від 

прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про такий номер у 

паспорті в формі ID-картки); 

5) документ, що підтверджує реєстрацію місця проживання в місті Суми; 

6) витяг з протоколу Ради учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові щодо 

пропозиції про надання добровольцю – учаснику антитерористичної операції 

грошової допомоги (для добровольців, які не перебувають на обліку в 

департаменті соціального захисту населення Сумської міської ради), в якому 

підтверджується факт безпосередньої участі добровольця в антитерористичній 

операції; 

Під час подання копій документів, передбачених цим пунктом, 

пред’являються оригінали зазначених документів. 

 

8. Департамент за наявності документів, передбачених пунктом 7 цього 

Порядку, здійснює реєстрацію заяв та веде облік добровольців – учасників 

антитерористичної операції для забезпечення путівками на санаторно-курортне 

лікування залежно від профілю захворювання в порядку черговості подання 

заяв. 

 

9. Добровольці – учасники антитерористичної операції забезпечуються 

путівками  шляхом  надання  грошової  допомоги  відповідно  до  медичних 
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показань у порядку черговості, не більше одного разу протягом календарного 

року. 

Якщо доброволець – учасник антитерористичної операції відмовляється 

від забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги, департамент 

складає акт відмови від путівки за формою, затвердженою наказом 

Міністерства соціальної політики України від 22.01.2018 № 73. 

 

10. Доброволець – учасник антитерористичної операції звертається до 

департаменту з документами, зазначеними в пункті 7 цього Порядку, зокрема із 

заявою про взяття на облік щодо санаторно-курортного лікування. 

 

11. Заклад надає департаменту підтвердження про наявність у             

нього ліцензії на провадження господарської діяльності з медичної практики за 

відповідним профілем захворювання та надає гарантійний лист про згоду на 

оздоровлення добровольця – учасника антитерористичної операції (із 

зазначенням дати заїзду) та про готовність укласти договір. 

Заклад надає департаменту інформацію про умови проживання, 

харчування, перелік процедур, що будуть надані добровольцю – учаснику 

антитерористичної операції за період санаторно-курортного лікування 

відповідно до медичних рекомендацій, та вартість путівки. 

Департамент доводить зазначену інформацію до добровольця – учасника 

антитерористичної операції та повідомляє йому про обсяг коштів, необхідний 

для проведення доплати (у разі недостатності суми грошової допомоги) за 

надання додаткових послуг із санаторно-курортного лікування. 

 

12. Департамент укладає договір із закладом та добровольцем – 

учасником антитерористичної операції про виплату компенсації вартості 

путівки шляхом надання грошової допомоги (далі - договір) у розмірі, 

передбаченому Програмою 2. 

 

13. Договір укладається в трьох примірниках (один - для департаменту, 

другий - для закладу, третій - для добровольця – учасника антитерористичної 

операції). Усі примірники договору, підписані департаментом та добровольцем 

– учасником антитерористичної операції і скріплені печаткою департаменту, 

передаються добровольцю для подальшої передачі закладу. 

 

14. Під час прибуття добровольця – учасника антитерористичної операції 

до закладу останній відправляє поштою департаменту один примірник 

договору, підписаний керівником (уповноваженою ним особою) закладу і 

скріплений печаткою. 

 

15. Після санаторно-курортного лікування доброволець – учасник 

антитерористичної операції подає департаменту зворотний талон путівки або 

інший документ, який підтверджує проходження лікування в закладі за 

профілем захворювання, за яким видано довідку для одержання путівки. 



Продовження додатка 5 

 

В такому документі зазначається прізвище, ім’я по батькові добровольця 

– учасників антитерористичної операції і строк перебування в закладі, що 

завіряється підписом керівника (уповноваженої ним особи) та скріплюється 

печаткою цього закладу. 

 

16. Після надання послуг добровольцю– учаснику антитерористичної 

операції заклад подає до департаменту акт приймання-передачі послуг чи 

інший документ щодо проведення розрахунків за результатами надання послуг 

санаторно-курортного лікування за відповідний звітний період згідно з 

умовами договору. 

У разі дострокового вибуття добровольця – учасника антитерористичної 

операції із закладу департамент проводить оплату за використану частину 

путівки. 

Кошти за невикористану частину путівки (невикористані ліжко-дні) 

департамент не сплачує. 

Відповідальність за достовірність інформації про кількість 

невикористаних ліжко-днів несе заклад відповідно до закону. 

 

17. Департамент у разі отримання від вибраного добровольцем – 

учасником антитерористичної операції закладу відмови щодо прийняття цієї 

особи на санаторно-курортне лікування інформує про це добровольця – 

учасника антитерористичної операції і пропонує вибрати інший заклад. 

 

18. Останній день періоду перебування добровольців – учасників 

антитерористичної операції у закладах - 15 грудня поточного бюджетного року 

(включно), що є датою виїзду із закладу. 

 

19. У разі відмови від санаторно-курортного лікування добровольцю – 

учаснику антитерористичної операції потрібно за десять днів до початку заїзду 

повідомити про це департамент. 

Якщо доброволець – учасник антитерористичної операції не використав 

своє право на санаторно-курортне лікування департамент за погодженням із 

закладом забезпечує таким лікуванням добровольця – учасника 

антитерористичної операції, наступного за черговістю. 

 

20. За добровольцями – учасниками антитерористичної операції, які 

перебувають на обліку, але не отримали путівки в поточному році, зберігається 

право на забезпечення путівкою шляхом надання грошової допомоги на 

наступний рік за умови поновлення медичної довідки 070/о, якщо строк дії 

попередньої закінчився. 

Добровольці – учасники антитерористичної операції, яким було письмово 

повідомлено про умову поновлення такої довідки протягом шести місяців з дня 

закінчення її строку дії, але які не виконали цієї умови, знімаються з обліку. 

Якщо добровольці – учасники антитерористичної операції, які 

перебувають на обліку для забезпечення путівкою в департаменті, в поточному  

http://%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE.com/laws/show/z0680-12/paran3.html%23n3
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році одержали безоплатну путівку в іншій організації, вони знімаються з 

обліку, про що добровольці – учасники антитерористичної операції попередньо 

мають інформувати департамент. 

Повторне взяття на облік проводиться відповідно до пункту 7 цього 

Порядку. 

 

21. Порядок фінансування: 

21.1. Фінансування матеріальної допомоги здійснюється за рахунок 

коштів міського бюджету, передбачених по КПКВК 0813242 «Інші заходи у 

сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

21.2. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 

ради здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

відшкодування коштів членам сімей загиблих (померлих) учасників 

антитерористичної операції за проїзд один раз на рік до будь-якого пункту 

України і назад залізничним транспортом 

 

 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування коштів членам сімей 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції за проїзд один раз на 

рік до будь-якого пункту України і назад залізничним транспортом за рахунок 

коштів міського бюджету. 

 

2. Право на відшкодування вартості проїзду мають члени сімей загиблих 

(померлих) учасників антитерористичної операції (далі – члени сімей), що 

мають зареєстроване місце проживання в місті Суми та перебувають на обліку 

в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на 

пільги. 

 

3. Відшкодування коштів здійснюється за проїзд один раз на рік до будь-

якого пункту України і назад (без врахування пересадок) залізничним 

транспортом у розмірі фактичних витрат, підтверджених проїзними 

документами (окрім вартості наданих у поїзді послуг, зокрема придбання чаю 

та постільної білизни), але не більше вартості проїзду в 

плацкартному/купейному вагоні швидкого поїзда та вагоні другого класу 

швидкісного поїзда.  

 

4. Для отримання відшкодування члени сімей звертаються до 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради протягом 

90 календарних днів з моменту здійснення поїздки, зазначеної в проїзному 

документі, але не пізніше 15 грудня поточного року, та подають заяву із 

зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних, а також 

пред’являють паспорт, довідку про присвоєння реєстраційного номеру 

облікової картки платника податків (крім осіб, які мають відмітку у паспорті 

про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які мають інформацію про 

такий номер у паспорті в формі ID-картки) та посвідчення «Член сім’ї 

загиблого (померлого) ветерана війни». 

До заяви додається проїзний документ із зазначенням прізвища та ім’я особи, 

інформація про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій банківській 

установі, на який перераховуватимуться кошти. 

 

Додаток 6 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для окремих 

категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 
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Відшкодування коштів членам сімей, які здійснили поїздку після                              

01 грудня та звернулися після 15 грудня поточного року здійснюється у 

наступному за звітним році на підставі заяви, поданої до департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради не пізніше 01 лютого 

року, наступного за звітним, за рахунок відповідних бюджетних призначень 

наступного року. 

У випадку, коли проїзд один раз на рік до будь-якого пункту України і 

назад залізничним транспортом охоплює період, який переходить на наступний 

календарний рік, відшкодування коштів здійснюється у наступному за звітним 

році на підставі заяви, поданої до департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради не пізніше 01 лютого року, наступного за звітним, за 

рахунок коштів відповідних бюджетних призначень наступного року. 

 

5. Відшкодування коштів членам сімей за проїзд один раз на рік до будь-

якого пункту України і назад залізничним транспортом здійснюється 

департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради за 

рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті по КПКВК 0813242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

 

6. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

здійснює фінансування видатків на підставі пропозицій на фінансування 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

7. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради, 

після надходження коштів на рахунок департаменту перераховує кошти на 

особовий рахунок заявника, відкритий в уповноваженій банківській установі. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М.Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок  

проведення поховання загиблих (померлих) учасників  

антитерористичної операції 

 

1. За рахунок коштів міського бюджету здійснюється поховання 

загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції та добровольців – 

учасників антитерористичної операції. 

 

2. Підставою для проведення поховання є письмове звернення до 

Сумського міського голови від Сумського міського об’єднаного військового 

комісаріату, іншого уповноваженого органу або членів сім’ї загиблої (померлої) 

особи. До звернення додаються наступні документи: 

а) свідоцтво про смерть; 

б) лікарське свідоцтво про смерть (у якому вказується причина смерті) 

або повідомлення про смерть (яке оформлюється військовою частиною, або 

іншими формуваннями, в якій загиблий (померлий) проходив службу, 

відповідно до Інструкції про організацію поховання військовослужбовців, які 

загинули (померли) під час проходження військової служби, затвердженої 

наказом Міністра Оборони України від 05.06.2001 № 185); 

в) інший документ, що підтверджує факт загибелі або смерті. 

 

3. При похованні забезпечується: 

а) придбання ритуальної атрибутики, прапору України та квіткової 

продукції; 

б) надання ритуальних послуг; 

в) проведення поминального обіду. 

 

4. Вартість поховання однієї загиблої (померлої) особи не повинна 

перевищувати середнього розміру витрат, передбаченого на 2019 рік на 

проведення поховання загиблих (померлих) учасників антитерористичної 

операції, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня               

2016 року № 1268-МР «Про затвердження міської програми «Соціальна 

підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на                   

2017-2019 роки» (зі змінами). 

 

5. Порядок фінансування: 

 

5.1. Фінансування витрат на проведення поховання здійснюється за 

рахунок коштів міського бюджету, передбачених по КПКВК 0213242 «Інші 

заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення». 

Додаток 7 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для окремих 

категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 
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5.2. Виділення коштів з міського бюджету здійснюється на підставі 

розпорядження Сумського міського голови, до якого додається кошторис 

витрат по організації поховання. 

 

5.3. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

здійснює фінансування на підставі пропозицій на фінансування від виконавчого 

комітету Сумської міської ради. 

 

5.4. Виконавчий комітет Сумської міської ради перераховує кошти 

надавачам товарів і послуг згідно з наданими рахунками. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М. Лисенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Порядок 

відшкодування з міського бюджету вартості спожитих житлово-

комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа учасників 

антитерористичної операції  
 

1. Цей Порядок визначає механізм відшкодування вартості спожитих 

житлово-комунальних послуг сім’ям учасників бойових дій з числа учасників  

антитерористичної операції за рахунок коштів міського бюджету (далі – 

відшкодування). 

 

2. Відшкодування здійснюється сім’ям учасників бойових дій з числа 

учасників антитерористичної операції (далі – пільговики), що мають 

зареєстроване та фактичне місце проживання за адресою: м. Суми,                  

вул. Герасима Кондратьєва,165. 

 

3. До членів сім’ї належать: дружина (чоловік), їхні неповнолітні діти       

(до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з 

дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає 

з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за ним, за умови, 

що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні 

батьки; особа, яка знаходиться під опікою або піклуванням громадянина, який 

має право на пільги, та проживає разом з ним.  

 

4. Департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради 

щомісячно здійснюється відшкодування по фактичних нарахуваннях в межах 

соціальних норм житла та соціальних нормативів користування житлово-

комунальними послугами, встановлених відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 06.08.2014 № 409, на підставі розрахунків, наданих 

квартирно-експлуатаційним відділом м. Полтави Міністерства оборони 

України, в розмірі 75 % пільги по оплаті за житлово-комунальні послуги. 

 

5. Відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг 

надається за: 

а) користування житлом/утримання житла;    

б) централізоване опалення ; 

в) централізоване постачання холодної води  та водовідведення; 

г) електропостачання. 

 

6. Для отримання відшкодування пільговики надають до департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради: 

Додаток 8 

до рішення Сумської міської ради        

«Про умови та порядок надання в 2019 

році допомог, пільг і послуг для окремих 

категорій громадян» 

від ___ грудня 2018 року № ____-МР 
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а) заяву із зазначенням письмової згоди на обробку персональних даних; 

б) довідку з місця проживання про склад сім’ї (із зазначенням загальної та 

опалювальної площі); 

в) копію паспорту з пред’явленням оригіналу (при первинному 

зверненні); 

г) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків з 

пред’явленням оригіналу (при первинному зверненні) (крім осіб, які мають 

відмітку у паспорті про відмову від прийняття такого номера, або осіб, які 

мають інформацію про такий номер у паспорті в формі ID-картки); 

ґ) копія посвідчення учасника бойових дій з пред’явленням оригіналу 

(при первинному зверненні); 

д) копія документу, що підтверджує безпосередню участь в 

антитерористичній операції та/або у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, з пред’явленням 

оригіналу (при первинному зверненні); 

е) інформацію про особовий рахунок, відкритий в уповноваженій 

банківській установі. 
 

7. Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтави Міністерства оборони 

України щомісячно нараховує, в межах законодавчо встановлених соціальних 

норм житла та соціальних нормативів користування житлово-комунальними 

послугами, вартість спожитих житлово-комунальних послуг окремо по кожній 

сім’ї: 

а) за користування житлом/утримання житла – по тарифу не більше 

найвищого тарифу, встановленого виконавчим комітетом Сумської міської ради 

для будинків такої самої поверховості; 

б) за централізоване опалення  – по тарифу не більше ніж встановлений для 

ТОВ «Сумитеплоенерго»; 

в) за централізоване постачання холодної води  та водовідведення - по 

тарифу не більше ніж встановлений для комунального підприємства Сумської 

міської ради «Міськводоканал»; 

г) за електропостачання – по тарифу, встановленому для населення чинною 

постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг. 

 

8. Квартирно-експлуатаційний відділ м. Полтави Міністерства оборони 

України щомісячно до 7 числа місяця, наступного за звітним місяцем, складає та 

подає до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

інформацію, окремо по кожній сім’ї, зазначену в пункті 7 цього Порядку. 

За грудень звітного року Квартирно-експлуатаційний відділ                                

м. Полтава Міністерства оборони України надає оперативні розрахунки витрат до 

07 грудня поточного року, а уточнені розрахунки витрат - до 07 січня року, 

наступного за звітним. 

Зайво відшкодовані згідно з оперативними розрахунками кошти 

повертаються  пільговиками  до  15  січня  року, наступного за звітним, на рахунки 
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департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради з подальшим 

перерахуванням їх до міського бюджету, а донараховані суми пільг 

відшкодовуються пільговикам за рахунок відповідних бюджетних призначень 

поточного року. 

 

9. Виплата відшкодування здійснюється за рахунок коштів міського 

бюджету, передбачених по КПКВК 0813191 «Інші видатки на соціальний 

захист ветеранів війни та праці». 

 

10. Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

здійснює фінансування видатків на підставі пропозицій на фінансування 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

 

11. Відшкодування проводиться департаментом соціального захисту 

населення Сумської міської ради шляхом перерахування коштів на особові 

рахунки пільговиків, відкриті в уповноважених банківських установах, згідно з 

розписом міського бюджету на відповідний рік. 

 

 

 

 

Сумський міський голова 

 
Виконавець: Масік Т.О. 

___________ 

О.М. Лисенко 

 


