
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

07.10.2022                     № 354-ОД 

 

 

 
 

Про забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення 

воєнних (бойових) дій, деревиною паливною під час осінньо-зимового 

періоду в умовах воєнного стану 
 

 
Відповідно до частини першої статті 6, статті 23, пункту 9 статті 39 Закону 

України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів 
України від 04 жовтня 2017 р. № 769 «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України» (зі змінами, внесеними постановою 
Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2022 р. № 1075 «Про внесення змін 
до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на здійснення заходів щодо підтримки територій, що зазнали 
негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на сході України»), з метою 
забезпечення населення територій, прилеглих до зони проведення воєнних 
(бойових) дій, деревиною паливною під час осінньо-зимового періоду в умовах 
воєнного стану  

 
ЗОБОВ’ЯЗУЮ: 

 

1. Затвердити переліки та обсяги деревини паливної в межах кількості 

домогосподарств, які потребують забезпечення деревиною паливною, 

(додаються). 

 

2. Затвердити Порядок безоплатного розподілу деревини паливної серед 

домогосподарств (додається). 

 

3. Затвердити Порядок доставки деревини паливної (додається).  

 

4. Департаменту соціального захисту населення Сумської обласної 

державної адміністрації  в установленому законодавством порядку забезпечити 

подання цього розпорядження на державну реєстрацію до Північно-Східного 
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міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Суми) та його офіційне 

оприлюднення. 

 

5. Це розпорядження набуває чинності з дня його офіційного 

оприлюднення. 

 

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації – керівника обласної 

військової адміністрації Олега КОВАЛЯ. 

 

 
 

Голова обласної державної 
адміністрації – керівник обласної 
військової адміністрації 

 
 

Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ 
        



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

– керівника  обласної  військової 

адміністрації 
 

07 жовтня 2022 року № 354-ОД                                   
 

 

ПЕРЕЛІКИ ТА ОБСЯГИ  

деревини паливної в межах кількості домогосподарств, які потребують 

забезпечення деревиною паливною 
 

 

 

Найменування територіальної 

громади 

Переліки деревини 

паливної 

Кількість 

домогоспо-

дарств 

Обсяги 

деревини 

паливної, 

м3 
 

1 2 3 4 

Конотопський район 

Буринська міська  

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
4000 18000 

Новослобідська сільська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
823 3703,5 

Путивльська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
5500 24750 

Охтирський район 

Великописарівська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
2120 9540 

Охтирська міська  

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
6000 27000 

Тростянецька міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
7000 31500 

Сумський район 

Білопільська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
7000 31500 

Ворожбянська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1300 5850 

Краснопільська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
5800 26100 

Миколаївська сільська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
350 1575 

Миропільська сільська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1529 6880,5 

Садівська сільська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
2874 12933 

Хотінська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1300 5850 

Юнаківська сільська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1750 7875 
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Продовження додатка 

1 2 3 4 

Шосткинський район 

Глухівська міська  

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
8000 36000 

Дружбівська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
2500 11250 

Есманьська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1618 7281 

Зноб-Новгородська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1837 8266,5 

Свеська селищна  

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
2700 12150 

Середино-Будська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
2000 9000 

Шалигинська селищна 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
1300 5850 

Шосткинська міська 

територіальна громада 

твердолистяні та 

м’яколистяні породи 
3000 13500 

Разом  70301 316354,5 

 
 

Керівник апарату                Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

– керівника   обласної військової 

адміністрації 
 

07 жовтня 2022 року № 354-ОД                                                            

 

 

ПОРЯДОК 

безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств  

 
1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 жовтня 2017 р. № 769 «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України» (зі змінами) та визначає механізм 
безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств 
розташованих на територіях, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) 
дій, придбаної за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам, під час осінньо-зимового періоду в умовах воєнного стану. 

 
2. Деревиною паливною відповідно до цього Порядку забезпечуються 

домогосподарства, розташовані в Сумській області на територіях, прилеглих до 
зони проведення воєнних (бойових) дій, перелік яких затверджено наказом 
Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України 
(далі – домогосподарства). 
 

3. Забезпечення деревиною паливною домогосподарств здійснюється у разі 
ненадання в житловому приміщенні комунальної послуги з постачання теплової 
енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та невикористання 
природного газу або електричної енергії для індивідуального опалення. 
 

4. Розподіл здійснюється пропорційно визначених потреб, але у 
розрахунку не більше 10 тис. гривень на домогосподарство. 
 

5. За потреби залишки деревини паливної можуть передаватися між 
визначеними територіальними громадами за рішенням розпорядника 
бюджетних коштів на підставі звернень цих громад. 
 

6. Першочергово забезпечуються домогосподарства, в яких зареєстровані 
або проживають: 

сім’ї військовослужбовців та членів територіальної оборони Збройних Сил 
України; 

багатодітні сім’ї; 
неповні (очолювані одним з батьків) домогосподарства з дітьми; 
малозабезпечені домогосподарства з дитиною/дітьми; 
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особи з інвалідністю; 
лише непрацездатні особи. 
 
7. Забезпечення деревиною паливною домогосподарств здійснюється один 

раз в обсягах 4,5 кубічного метра твердолистяних або 5,5 кубічного метра 
шпилькових та м’яколистяних порід. 

 
8. Власники (наймачі) домогосподарств подають до сільських, селищних, 

міських рад заяву за наданою цими органами формою, щодо забезпечення 
деревиною паливною. 

Перелік документів, що додаються до заяви на підставі яких особи 

включаються до списків осіб, домогосподарства яких будуть забезпечуватися 

деревиною паливною (з урахуванням права першочергового забезпечення), 

встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або їх виконавчими 

комітетами. 

Підстави для відмови щодо включення до списків осіб, домогосподарства 

яких будуть забезпечуються деревиною паливною, визначаються сільськими, 

селищними, міськими радами або їх виконавчими комітетами. 

 
9. На підставі поданих заяв сільські, селищні, міські ради формують 

списки осіб, домогосподарства яких будуть забезпечуватися деревиною 
паливною (з урахуванням права першочергового забезпечення), та подають їх 
Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій адміністрації.  
 Сформовані списки передаються постачальнику, визначеному Сумською 
обласною державною адміністрацією – обласною військовою адміністрацією 
відповідно до чинного законодавства, для забезпечення доставки дров. 

 

 

Керівник апарату                Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 

 



 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

– керівника   обласної військової 

адміністрації 
 

07 жовтня 2022 року № 354-ОД                                                         

 

 

ПОРЯДОК 

доставки деревини паливної  

 
1. Цей Порядок розроблений відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 04 жовтня 2017 р. № 769 «Про затвердження Порядку та умов 
надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 
заходів щодо підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок 
збройного конфлікту на сході України» (зі змінами) та визначає механізм 
доставки деревини паливної домогосподарствам, визначеним у Порядку 
безоплатного розподілу деревини паливної серед домогосподарств, 
затвердженому цим розпорядженням.  

 
2.  Деревина паливна домогосподарствам доставляється у вигляді колотих 

дров придатних для використання за призначенням (довжиною до 40 см та 
товщиною до 15 см). 
 

3. Організація доставки деревини, отриманої від лісогосподарських 
підприємств до домогосподарства, здійснюється визначеним Сумською 
обласною державною адміністрацією – обласною військовою  
адміністрацією структурним підрозділом відповідно до норм чинного 
законодавства України. 
 

4. Доставка деревини паливної домогосподарствам здійснюється 

відповідно до списків, наданих сільською, селищною, міською радою чи її 

виконавчим комітетом. 

 

5. У першу чергу забезпечується доставка деревини паливної 

домогосподарствам відповідно до першочергових списків. 

 

6. Факт доставки деревини паливної особі, домогосподарству засвідчується 

актом приймання передачі з проведенням фотофіксації. 

 

7. Копії актів приймання передачі деревини паливної особі, 

домогосподарству передаються сільським, селищним, міським радам або їх 

виконавчим комітетам.  

Документи та відомості передаються не пізніше наступного робочого дня 

після доставки паливної деревини особі, домогосподарству. 
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8. Сільські, селищні, міські ради або їх виконавчі комітети щоденно 

надають інформацію про стан забезпечення осіб, домогосподарств деревиною 
паливною та звітують щомісяця кожного 1 та 15 числа про доставку деревини 
паливної Сумській обласній державній адміністрації – обласній військовій 
адміністрації. 

 
9. Своєчасність подання звітів покладається на голів сільських, селищних, 

міських рад. 

 

 

Керівник апарату                Ігор КАЛЬЧЕНКО 

 

Директор Департаменту  

соціального захисту населення            Людмила МУСІЯКА 


