
ПРОТОКОЛ № 7 

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту  

Сумської міської ради VIІI скликання 
 

16 липня 2021 року       м. Суми,  

м-н Незалежності, 2, каб. 62А 

         з 1300 до 1535 год 

 

Присутні 5 депутатів з 7 обраних: Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О. 

Відсутні 2 депутати: Купрейчик І.В., Нагорна М.Ю. 

 

Головуючий на засіданні – голова постійної комісії Домінас В.М. 

Т.в.о. секретаря на засіданні постійної комісії – Баранов А.В. 

Присутні доповідачі та відповідальні особи: 

1. Гончарова Н.О. – заступник начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради. 

2. Данильченко А.М. - начальник управління освіти і науки Сумської міської 

ради. 

3. Линник А.М. - директор ФК «Суми». 

4. Кубрак О.М. – начальник управління стратегічного розвитку міста Сумської 

міської ради. 

5. Логвиненко Д.Т. – представник Молодіжної ради при Сумській ОДА. 

6. Максименко В. – голова Молодіжної ради при Сумській ОДА. 

7. Маринченко С.Б. – в.о. директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради. 

8. Михальова Г.Ф. – в.о. начальника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради. 

9. Мотречко В.В. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

10. Пєхова Л.М. – заступник начальника відділу культури Сумської міської ради. 

11. Подопригора В.В. – начальник управління «Служба у справах дітей» 

Сумської міської ради. 

12. Чумаченко О.Ю. – начальник управління охорони здоров’я Сумської міської 

ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про план роботи постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 

Сумської міської ради VIІI скликання на ІІ півріччя 2021 року (додається). 



2. Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

23.06.2010 року № 3956-МР «Про обмеження перебування дітей у закладах 

дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах ігрових 

автоматів, на вулицях та інших громадських місцях» за ІІ квартал 2021 року 

(лист від 29.06.21 за № 1413 заступника начальника управління «Служба у 

справах дітей» додається). 

3. Про додаткове виділення коштів у сумі 1575,0 тис. грн з метою забезпечення 

виконання КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» умов договору з 

НСЗУ (лист від 05.07.21 за № 717 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. додається) (знято ініціатором). 

4. Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської ради «Про 

затвердження Порядку підбору і направлення дітей, які потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки до дитячих закладів оздоровлення 

та відпочинку, дитячих центрів України за рахунок коштів бюджету Сумської 

міської територіальної громади» (лист від 30.06.21 за № 1121 начальника 

управління освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М. 

додається) (знято ініціатором). 

5. Про фінансування першочергових потреб галузі освіти, на загальну суму 

30 752 821,00 грн, а саме: 

1) 3502000,00 грн на оздоровлення та збільшенням кількості дітей пільгових 

категорій і підвищенням вартості путівок у закладах оздоровлення; 

2) 500300,00 грн на витрати харчування для оздоровлення вихованців 

закладів дошкільної освіти дітей пільгових категорій; 

3) 11001400,00 грн на оплату послуг теплопостачання (при плануванні 

бюджету галузі видатки за теплопостачання по ТОВ «Сумитеплоенерго» 

застосовувався тариф 1211,30 грн/Гкал, проте вартість однієї Гкал 

збільшилася до 1613,76 грн/Гкал та призвела до незабезпеченості коштів); 

4) понад 2500000,00 грн для співфінансування на виконання п.4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» (зі змінами);  

5) 1883184,00 грн на співфінансування з бюджету територіальної громади 6-

ти проектів на фінансування з державного бюджету по Програмі 

«Спроможна школа для кращих результатів», за умовами якої 

(Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 

імені В.Стрельченка, м. Суми, Сумської області - 334861,0 грн, 

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, 

м. Суми, Сумської області - 74250,0 грн, Комунальна установа Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області - 

339210,0 грн, Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра Аніщенка Сумської 

міської ради - 314533,0 грн, Комунальна установа Сумська гімназія №1, 

м. Суми, Сумської області - 519621,0 грн, Комунальна установа Сумська 



спеціалізована школа І ступеня № 30 “Унікум” Сумської міської ради - 

300709,00 грн); 

6) 5440977,00 грн на придбання різноманітного обладнання для 

функціонування садочку (у зв’язку з побудовою нового закладу 

дошкільної освіти); 

7)  3243963,00 грн на виконання приписів ДСНС виготовлено проектно-

кошторисну документацію та отриманий експертний звіт на монтаж 

пожежної сигналізації у Сумському дошкільному навчальному закладі 

(центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради, 

Сумському дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 19 

"Рум'янок" м. Суми, Сумської області, Комунальній установі Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. 

А. Бутка, м. Суми, Сумської області, Сумській початковій школі № 11 

Сумської міської ради (ЗДО №13 - 822758,00 грн, ЗДО №19 - 

914774,00 грн, ССШ №10 - 853943,00 грн, СПШ №1 1 - 652488,0 грн); 

8) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення 

ремонту пожежного водогону для Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта 

А.Морозова м. Суми, Сумської області; 

9) 280821,00 грн з метою завершення робіт по об’єкту : «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка, м.Суми, Сумської області» 

(партиципаторний бюджет); 

10) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на 

виконання розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р 

«Про створення робочої групи для обстеження аварійних будівель та 

споруд закладів освіти», відповідних висновків роботи комісії з 

обстеження, доручення Сумського міського голови задля збереження 

будівлі); 

11) 107760,00 грн з метою завершення комплексної термомодернізації та 

усунення протікання покрівель у Сумському дошкільному навчальному 

закладі (ясла- садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області та 

Сумському дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) 

№ 14 «Золотий півник» Сумської міської ради (з розрахунку 

53880,00 гривень на заклад для виготовлення проектно-кошторисної 

документації на капітальний ремонт покрівлі з утепленням); 

12) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації 

на проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

ім. В.С. Стрельченка №1 м. Суми Сумської області та отримання 

позитивного експертного звіту її кошторисної частини; 

13) 1158751,00 грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням 

Комунальної установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально 



- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний 

навчальний заклад № 34» Сумської міської ради (рішенням уряду 

(Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 468-р) виділено кошти 

державної субвенції у сумі 1224916,00 гривень на капітальний ремонт 

покрівлі з утепленням, проте загальна кошторисна вартість становить 

238366,07 гривень); 

14) 70024,00 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської 

області (у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, 

проте загальна кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

15) 100000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для 

гуртка «Дзюдо) та 50000,00 грн на придбання меблів та обладнання для 

інклюзивно-ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу 

загальної середньої освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима 

АКПЄРОВА);  

16) 50000,00 грн для придбання метаталопластикових вікон у Сумському 

закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської 

ради (враховуючи депутатське звернення від народного депутата Ігоря 

ВАСИЛЬЄВА); 

17) 53880,00 грн на виготовлення проектно- кошторисної документації по 

капітальному ремонту покрівлі з утепленням для Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської 

області; 

18) 618634,00 грн для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

“Унікум” Сумської міської ради (лист від 05.07.21 за № 1143 начальника 

управління освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М.). 

6. Про інформацію стосовно стану підготовки таборів з денним перебуванням, 

які будуть функціонувати влітку 2021 року при закладах загальної середньої 

освіти Сумської міської територіальної громади (лист від 16.06.21 за № 1067 

начальника управління освіти і науки Сумської міської ради 

Данильченко А.М. додається) (знято ініціатором). 

7. Про додаткове виділення коштів у сумі 73 213,00 грн на виконання у 

поточному році повного комплексу робіт по влаштуванню вхідної групи до 

відділення денного перебування «Злагода» комунальної установи «Сумський 

міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) «Берегиня» за адресою: проспект Шевченка, 11 (лист від 

23.06.21 за № 4455 директора департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради Масік Т.О. додається). 

8. Про потреби у фінансуванні галузі соціального захисту населення до кінця 

2021 року, а саме: 

1) щомісячна грошова допомога дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні 

(орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного 

харчування та постійного прийому медичних препаратів: для виплати 



щомісячної допомоги з 01.06.2021 додатково в бюджеті Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі - Сумська МТГ) необхідно 

передбачити кошти в сумі 25 610 гривень; 

2) щомісячна грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи 

з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнів- інтернаціоналістів) та 

членам сімей загиблих в Афганістані воїнів- інтернаціоналістів: для виплати 

щомісячної допомоги з 01.08.2021 додатково в бюджеті Сумської МТГ 

необхідно передбачити кошти в сумі 181 220 гривень; 

3) надання пільг на оплату житлово — комунальних послуг Почесним донорам 

України: для збільшення розміру пільг з 01.08.2021 на 5%, зважаючи на 

підвищення в поточному році тарифів на послуги з електро- та 

газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також збільшення 

кількості осіб, які будуть отримувати пільги, на 21 особу, додатково в 

бюджеті Сумської МТГ на 2021 рік необхідно передбачити кошти в сумі 

249 000 гривень; 
4)  надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які опинилися в 

складних життєвих обставинах: з метою підтримки мешканців громади та 
надання їм матеріальної допомоги, яка вкрай потрібна їм для проведення 
лікування, необхідно виділити на 2021 рік додаткові кошти з бюджету 
Сумської МТГ в сумі 1 млн. гривень; 

5) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових 

питань, а саме для ліквідації наслідків пожеж, та для компенсації понесених 

витрат в боротьбі з пандемією: необхідно в бюджеті Сумської МТГ 

додатково передбачити кошти в сумі 500 тис. гривень; 

6) виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі: додатково в бюджеті Сумської МТГ на 

2021 рік необхідно передбачити кошти в сумі 1 061 453 гривні; 

7) пільгове перевезення окремих категорій громадян на внутрішньорайонних 

приміських автобусних маршрутах: необхідно передбачити в бюджеті 

Сумської МТГ кошти в сумі 1 581 120 гривень (з розрахунку 8 поїздок на 

місяць для 1 647 пільговиків та середньої вартості поїздки 40,00 гривень: 

1 647 осіб х 8 поїздок х 40 грн х 3 місяці); 

8) пільгове перевезення окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті: потреба в додаткових коштах складає 4 397 711 гривень (по 

приміському сполученню - 4 086 750 гривень, по міжміському сполученню 

— 310 961 гривень). 

9) передача субвенції до обласного бюджету для виконання Обласної 

програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2016-2021 роки: необхідно додатково 

передбачити в бюджеті для передачі до обласного бюджету кошти в сумі 

1 145 344 гривень, в тому числі для здійснення компенсаційних виплат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян в сумі 58 852,00 гривень 

та для здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення учасників 



антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та інших ветеранів 

війни в сумі 1 086 492 гривень (лист від 12.07.21 за № 231 в.о. директора 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

Маринченко С.Б. додається). 

9. Про першочергові потреби у фінансуванні галузі фізичної культури та спорту 

до кінця 2021 року, а саме: 

№ 

з/п 

Назва закладу Стаття витрат Сума 

коштів 

Сума коштів після 

опрацювання 

відділом 

Підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №755 

«Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

(вересень-грудень) 2021 рік 2,5 млн. грн  

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по 

відділу – 150 тис. грн 

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по 

відділу – 150 тис. грн 

1. МКЗ «КДЮСШ 

«Суми» 

Листи від 

26.03.2021 № 89 

31.05.2021 № 127 

 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах та участь в 

ДЮФЛ) на 2021 рік 

432535,00 

 

 

248 тис.: 

Футбол – 127,5 

тис. 

Гімнастика – 24,8 

тис. 

Бокс – 28,6 тис. 

Гандбол – 27,0 тис. 

Придбання 

вентиляторів для 

гімнастичної зали  

45 000,00 45 000,00 

Роботи по установці 

вентиляторів 

22 270,00 

 

22 270,00 

 

2 МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

Реалізація проекту 

Президента України 

«Активні парки» 

50,0 тис 50,0 тис 

3 МКЗ «ДЮСШ з 

вільної боротьби» 

 Лист від 

24.03.2021 № 24 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України та 

навчально-

тренувальні збори з 

метою якісної 

підготовки до 

чемпіонатів) на 2021 

рік 

139494,00 19,7 тис.  



4 КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» 

Листи від 

24.03.2021 № 45 

31.05.2021 № 75 

Додаткові кошти 

навчально-

тренувальної роботи 

(участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах) на 

2021 рік: 

250000,00 50,0 тис 

Потреба бюджетних 

коштів для введення 

додаткових ставок 

на 2021 рік 

200 722,84 

Лікар 10 т.р. 

– 

0,5 ставки  

Медична 

сестра 6 т.р.  

0,5 ставки 

Тренер-

викладач 

11 т.р. –  

4 ставки  

Прибирани

ця 2 т.д. – 

0,5 ставки  

Медична сестра – 

0.5 ст, 

прибиральниця – 

0.5 ст., лікар – 0.5 

ст.- 45 тис. 

(вересень-грудень) 

Решта, за рахунок 

вільної ставки 

5  

МКЗ «СДЮСШОР  

В. Голубничого з 

л/а» 

Лист від 

24.03.2021 № 50 

Додаткові кошти на 

спортивні заходи ( 

участь у 

чемпіонатах 

України) на 2021 рік 

241095,00 84,7 тис. 

Оплата послуг 

тимчасового 

платного 

використання 

приміщення 

спортивної споруди 

«Палац 

студентського 

спорту СумДУ» 

192 000,00 

 

 

192 000,00 

 

6 КП ФК «Суми» Додаткові кошти на 

заробітну плату 

працівникам, 

навчально-

спортивну роботу та 

матеріально-

5,5 млн. 

 

 

5,5 млн. 

 

 



технічне 

забезпечення 

7 «Академія футзалу 

футзальний клуб 

«Суми»  

Додаткові кошти на 

спортивні заходи та 

оренди спортивних 

споруд для 

тренувань та 

змагань на 2021 рік 

 

800,0 тис. 

 

800,0 тис. 

 

8 Федерація легкої 

атлетики 

Лист від 16.03.2021 

Фінансова допомога 

для якісної 

підготовки 

3 спортсменів для 

участі в іграх 

ХХХІІ Олімпіади 

2020 року (липень-

серпень) м. Токіо 

(Японія) 

150,0 тис.  

 

 

150,0 тис.  

 

9 КП МСК «Тенісна 

академія» СМР 

Лист від 02.06.2021 

№ 31 

Додаткові кошти на 

придбання 

спортивного 

інвентарю та 

матеріалів 

50 800,00 50 800,00 

Тенісні корти 1,5 млн.  1,5 млн. 

10 КДЮСШ 

«Авангард» 

 СООФСТ 

«Україна» 

Додаткові кошти 

для введення 

2 ставок тренерів –

викладачів для 

відкриття нового 

відділення з 

військового 

багатоборства 

(вересень-грудень) 

2021 рік 

350,8 тис. 

 

 

350,8 тис. 

(Рєзнік, Хоменко) 

11 КП МСК з хокею 

на траві 

«Сумчанка» 

лист 

від 25.05.2021 № 

01-24/23 

Додаткові кошти 

для до фінансування 

по комунальним 

послугам до кінця 

2021року 

21 715,81 21 715,81 

Додаткові кошти до 

фінансування по 

оренді залу для 

36 000,00 36 000,00 



тренувань 

(листопад-грудень) 

2021 року 

Підготовка до участі 

Кубку європейських 

чемпіонів 

200 000,00 - 

До фінансування 

заробітної плати до 

кінця 2021 року 

53859,00 53859,00 

12 ГО «Сумська 

обласна організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

«Динамо» 

України» 

Лист від 21.05.2021 

№ 194 

Ремонт  

25–метрового 

плавального 

басейну, 

капітальний ремонт 

борцівського, 

ігрового та 

атлетичних залів. 

 

1,0 млн 

 

 

- 

(лист від 25.06.21 за № 380 заступника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради Михальової Г.Ф. додається). 

10. Про інформацію щодо проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року № 1059-МР «Про 

створення Молодіжної ради при Сумській міській раді» (лист від 22.06.21 за 

№ 364 начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

Обравіт Є.О. додається). 

11. Про додаткове виділення коштів у сумі 30 000,00 тис. грн для фінансування 

першочергових потреб галузі охорони здоров’я, а саме: 

1) На придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги пільговій 

категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» 

СМР у сумі 400,0 тис.грн 

2) Для забезпечення технічними засобами відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих 

категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) 

на загальну суму 2 000,0 тис. грн 

3) Для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами) на суму 110,6 тис.грн 

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР.  

4) Першочергова потреба на 2021 рік для проведення ремонтних робіт 

ліфтового господарства в підпорядкованих закладах охорони здоров’я міста 

становить 9 175,4 тис. грн, а саме:  



 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР лікарняний ліфт 

корпусу стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 

1 981,8 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний ліфт 

№771 приймального відділення (новий корпус) на суму 1 206,7 тис. грн 

лікарняний ліфт за адресою вул.. І.Сірка,3 (рег.№ 1765) – 1 800,0 тис. 

грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР 

лікарняний ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн;  

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР 

пасажирський ліфт № 1032 вул. Іллінська, 48/50 на суму 847,5 тис. грн. 

5) Для забезпечення проведення заходів з протипожежної безпеки на загальну 

суму 7 521,9 тис. грн: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР для закінчення всіх 

робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років 

Перемоги, 13 – 498,0 тис. грн; 

 Капітальний ремонт огородження покрівлі КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР у сумі 400,0 тис грн на проведення робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт згідно ДБН 2.6-220:2017 «Покриття 

будівель та споруд». Оскільки, конструкція непридатна до подальшої 

експлуатації, а саме: стояки опор кріплень огородження із металевих 

труб пошкоджені внаслідок корозії, горизонтальні перекладини мають 

значний обрив біля опор кріплень, частково демонтовані, то згідно 

Припису ДСНС України у Сумській області від 30.03.2019 р. 

покрівельне огородження не забезпечує роботу пожежного підрозділу на 

випадок виникнення пожежонебезпечної обстановки; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для завершення робіт по монтажу 

системи автоматичної пожежної станції оповіщення про пожежу та 

пожежне спостереження (сума виділених коштів на 2021 рік - 

2 253,2 тис. грн) - 246,0 тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на проведення капітального ремонту 

системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про 

пожежу та моніторинг хірургічного корпусу №1 за адресою: м. Суми, 

вул. Марко Вовчок, 2 (загальна суму потреби - 3 684,5 тис.грн) на суму 

1 800,0 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - на проведення 

капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу за адресою: вул.Троїцька, 28 на суму 

840,0 тис.грн та на виконання заходів на забезпечення протипожежного 



стану (придбання пожежних рукавів,заміна дверей електрощитових, 

придбання шкафів для пожежних кран комплектів тощо) - 209,2 тис. грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на 

проведення капітального ремонту інженерних систем будівлі у складі 

системи блискавкозахисту корпус жіночої консультації (228,7 тис. грн) 

та акушерського корпусу (332,4 тис.грн); 

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР для улаштування 

блискозахисту на одноповерховій будівлі інфекційного корпусу, 

двохповерховій будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі 

хірургічного корпусу – 99,4 тис.грн та монтаж пожежної сигналізації 

(технічне переоснащення системи пожежної сигналізації 

одноповерхової, двохповерхової та чотириповерхової будівель) – 

1 222,6 тис.грн; 

 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 110,0 тис. грн для 

встановлення на будівлі закладу пристрою захисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів; 

  КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР - 

монтаж та встановлення системи протипожежного захисту у складі: 

системи пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та 

управління евакуюванням людей, системи централізованого пожежного 

спостерігання в приміщеннях підприємства за адресою 

вул. Іллінська, 48/50 на загальну суму 1 354,3 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР - 

встановлення пожежної сигналізації та системи керування 

екакуюванням в приміщенні амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, 

буд.3-а. 

6) Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення на загальну 

суму 725,0 тис. грн, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис.грн  

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143 на суму 200,0 тис. грн та 

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (заміна 

стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна 

сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних випусків до 

колодязів, заміна каналізаційних лежаків у підвалі) по 

вул. Іллінська, 48/50 на суму 400,0 тис. грн. 

7) Капітальний ремонт теплових мереж на суму 680,0 тис.грн: КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР для проведення 

капітального ремонту теплових мереж вул. Іллінська, 48/50 на суму 



580,0 тис.грн та капітальний ремонт системи теплових мереж 

вул. Г.Кондратьєва, 143 на суму 100,0 тис. грн. 

8) Капітальний ремонт системи електропостачання – 3 159,3 тис. грн: 

  КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по його 

встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію комп’ютерного 

томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання 

вул.Г.Кондратьєва,143 - 100,0 тис. грн та капітальний ремонт системи 

електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного розподільчого 

пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах силових (ЩС) та в 

щитах освітлення вул. Іллінська, 48/50 – 700,0 тис. грн 

9) Придбання обладнання на загальну суму 2 697,8 тис. грн, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання апарат 

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг (для 

розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн та апарату підводного 

витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для розміщення в 

медичному басейні) – 568,5 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи безперервного 

пасивного руху різних частин тіла (4 шт). Наявність даної системи дасть 

можливість закладу у 2022 році укласти договір з НСЗУ по пакету 

«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ 

З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» - 598,0 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР співфінансування 

для придбання системи комп’ютерної томографії 1 000,0 тис. грн. 

10) Проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів на суму 

3 350,0 тис. грн: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на капітальний ремонт 

урологічного відділення – 1 000,0 тис. грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - облаштування приміщення рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР – 

2 000,0 тис. грн на придбання будинку (800 тис. грн) та проведення 

реконструкції (1200 тис. грн) для організації надання медичної допомоги 

населенню в с. В. Чернеччина. 

11) Проведення ремонтних робіт на харчоблоці – 180,0 тис. грн: 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на проведення 

завершальних ремонтних робіт харчоблоку 180,0 тис. грн  (лист від 15.07.21 

за № 753 начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради 

Чумаченко О.Ю. додається). 



12. Про додаткове виділення коштів у сумі 199,5 тис. грн на виготовлення сувенірної 

продукції на період ІІ півріччя 2021 року для повноцінної презентації бренду 

міста для всіх цільових груп (місцеві жителі, туристи, інвестори) (лист від 

13.07.21 за № 2074 начальника управління стратегічного розвитку міста 

Сумської міської ради Кубрак О.М. додається). 

13. Про додаткове виділення коштів у сумі 16 585,6 тис. грн на фінансування 

першочергових потреб галузі культури, а саме: 

1) ремонт фасаду, ганку та вхідної групи центральної міської бібліотеки  

ім. Т.Г. Шевченка на орієнтовну суму 850,0 тис. грн та заміна тротуарної 

плитки на прилеглій території на суму 68,0 тис. грн  

2) заміна вікон: у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн, у 

Стецьківській бібліотеці – 9 од. на суму 20,3 тис. грн (загальна сума 

становить 56, 3 тис. грн); 

3) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5-

ти бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн, у тому числі 95,0 тис. грн на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

4) ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 – 400,0 тис. грн (це нове 

приміщення, яке довгий час не використовувалось і потребує оновлення та 

модернізації для відповідних умов роботи бібліотеки); 

5) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в 

бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн); 

6) капітальний ремонт та утеплення фасаду Стецьківської бібліотеки  

(900,0 тис. грн) та ремонт Великочернеччинської бібліотеки (950,0 тис. грн).  

7) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек, 

адже в умовах сучасного світу та карантинних обмежень саме надання 

бібліотечних послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов 

функціонування бібліотек. Потреба складає 70,0 тис. грн; 

8) виготовлення технічної документації на підведення водопостачання до 

бібліотеки-філії № 11 – 30,0 тис. грн. 

9) Для якісного надання послуг з початкової мистецької освіти для Сумських 

мистецьких шкіл необхідно наступне: 

- капітальний ремонт підвального приміщення з улаштуванням вхідної групи 

будівлі Сумської дитячої музичної школи № 3 (вул. Шевченка 16) на суму 

4259,8 тис. грн  

- ремонт ганку та заміна тротуарної плити на загальну суму 35,0 тис. грн, 

капітальний ремонт першого поверху будівлі (підняття підлоги, заміна 

системи опалення, встановлення дверей тощо) на суму 1500, 0 тис. грн - в 

Сумській дитячій музичній школі № 2;  

- ремонт фасаду та утеплення Сумської дитячої художньої школи  

ім. М.Г. Лисенка, ремонт сходів на другий поверх на загальну суму  

970, 5 тис. грн;  

- заміна тротуарної плитки на прилеглій території Сумської дитячої музичної 

школи № 4 на суму 800,0 тис. грн. 

 



10) Для якісного надання послуг клубними закладами необхідно наступне: 

- капітальний ремонт системи опалення та проведення водопостачання та 

каналізації Піщанського будинку культури на суму 1193,0 тис. грн;  

- капітальний ремонт Піщанського клубу «Супутник» на суму 3700,0 тис. 

грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи зі встановленням пандусу 

Пушкарівського будинку культури на суму 300,0 тис. грн (лист від 

01.07.2021 за № 285 начальника відділу культури Сумської міської ради 

Цибульської Н.О. додається).  

14. Про додаткове виділення коштів на фінансування заходів Програми з реалізації 

Конвенціїї ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на 

2022-2024 роки, а саме: 

1) на завдання програми «Питання матеріального та фінансового забезпечення 

дитячих будинків сімейного типу»: 

 90,0 тис. грн – 2022 рік (6 будинків по 15,0 тис. грн); 

 105,0 тис. грн – 2023 рік (7 будинків по 15,0 тис. грн); 

 120,0 тис. грн – 2024 рік (8 будинків по 15,0 тис. грн). 

2) збільшення фінансування на придбання палива для службового автомобіля у 

сумі 14,0 тис. грн на 2022 рік. 

3) збільшення видатків для проїзду в міському транспорті у сумі 10,0 тис. грн 

(лист від 16.07.21 за № 1588 начальника управління «Служба у справах дітей» 

Сумської міської ради додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. запропонувала обрати тимчасово виконуючого 

обов’язки секретаря постійної комісії на засіданні 16 липня 2021 року 

Баранова А.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засіданні 16 липня 2021 року Баранова А.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Домінас В.М., Зеленський М.О., 

Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Баранов А.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. повідомила присутніх, що питання № 3, 4 та № 6 

знято ініціаторами з порядку денного постійної комісії та запропонувала 

затвердити порядок денний з 11 питань. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому з 11-ти питань. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Порядок денний затверджено 

 

 

 



1. СЛУХАЛИ: Про план роботи постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та 

спорту Сумської міської ради VIІI скликання на ІІ півріччя 2021 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. за пропозицією члена постійної комісії 

Баранова перенести А.В. запропонувала інформацію про стан і заходи реалізації 

молодіжної політики в місті заслухати на засіданні постійної комісії 05 жовтня 

2021 року.  

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Затвердити план роботи постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та 

спорту Сумської міської ради VIІI скликання на ІІ півріччя 2021 року на 

ІІ півріччя 2021 року. 

1.2. Виконавцям, зазначеним у плані роботи, у термін за тиждень до затвердженої 

дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої письмові 

варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. запропонувала змінити черговість порядку 

денного і питання № 12 розглянути першочергово. 

УХВАЛИЛИ: Змінити черговість порядку денного і питання № 12 розглянути 

першочергово. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 199,5 тис. грн на 

виготовлення сувенірної продукції на період ІІ півріччя 2021 року для 

повноцінної презентації бренду міста для всіх цільових груп (місцеві жителі, 

туристи, інвестори) (лист від 13.07.21 за № 2074 начальника управління 

стратегічного розвитку міста Сумської міської ради Кубрак О.М. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кубрак О.М. 

УХВАЛИЛИ:  
12.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 199,5 тис. грн на 

виготовлення сувенірної продукції на період ІІ півріччя 2021 року для 

повноцінної презентації бренду міста для всіх цільових груп (місцеві жителі, 

туристи, інвестори). 

12.2. Рекомендувати управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської 

ради (Кубрак О.М.) звернутися до постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

mailto:rada@smr.gov.ua


торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 

12.3. Рекомендувати управлінню стратегічного розвитку міста Сумської міської 

ради (Кубрак О.М.) підготувати проєкт рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року 

№ 4154–МР «Про програму «Відкритий інформаційний простір Сумської міської 

територіальної громади» на 2019-2021 роки (зі змінами), врахувавши вище 

проголосовані зміни. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 1575,0 тис. грн з метою 

забезпечення виконання КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» умов 

договору з НСЗУ (лист від 05.07.21 за № 717 начальника управління охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., як ініціатор, зняла з порядку денного 

постійної комісії дане питання, та запропонувала розглянути питання № 11. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 30 000,00 тис. грн для 

фінансування першочергових потреб галузі охорони здоров’я, а саме: 

1) на придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги пільговій 

категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» 

СМР у сумі 400,0 тис. грн; 

2) для забезпечення технічними засобами відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 р. № 1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих 

категорій населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) 

на загальну суму 2 000,0 тис. грн; 

3) для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами) на суму 110,6 тис.грн 

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР; 

4) першочергова потреба на 2021 рік для проведення ремонтних робіт 

ліфтового господарства в підпорядкованих закладах охорони здоров’я міста 

становить 9 175,4 тис. грн, а саме:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР лікарняний ліфт 

корпусу стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 

1 981,8 тис.грн;  



 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний ліфт 

№771 приймального відділення (новий корпус) на суму 1 206,7 тис.грн 

лікарняний ліфт за адресою вул.. І.Сірка,3 (рег.№ 1765) – 1 800,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР 

лікарняний ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн;  

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР 

пасажирський ліфт № 1032 вул. Іллінська, 48/50 на суму 847,5 тис.грн. 

5) для забезпечення проведення заходів з протипожежної безпеки на загальну 

суму 7 521,9 тис. грн: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР для закінчення всіх 

робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років 

Перемоги, 13 – 498,0 тис. грн; 

 Капітальний ремонт огородження покрівлі КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» СМР у сумі 400,0 тис грн на проведення робіт по 

об’єкту «Капітальний ремонт згідно ДБН 2.6-220:2017 «Покриття 

будівель та споруд». Оскільки, конструкція непридатна до подальшої 

експлуатації, а саме: стояки опор кріплень огородження із металевих труб 

пошкоджені внаслідок корозії, горизонтальні перекладини мають 

значний обрив біля опор кріплень, частково демонтовані, то згідно 

Припису ДСНС України у Сумській області від 30.03.2019 р. покрівельне 

огородження не забезпечує роботу пожежного підрозділу на випадок 

виникнення пожежонебезпечної обстановки; 

  КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для завершення робіт по монтажу 

системи автоматичної пожежної станції оповіщення про пожежу та 

пожежне спостереження (сума виділених коштів на 2021 рік - 2 253,2 тис. 

грн) - 246,0 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на проведення капітального ремонту 

системи автоматичної пожежної сигналізації, оповіщення людей про 

пожежу та моніторинг хірургічного корпусу №1 за адресою: м. Суми, 

вул. Марко Вовчок, 2 (загальна суму потреби - 3 684,5 тис.грн) на суму 

1 800,0 тис.грн; 

  КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - на проведення 

капітального ремонту системи автоматичної пожежної сигналізації, 

оповіщення людей про пожежу за адресою: вул. Троїцька, 28 на суму 

840,0 тис.грн та на виконання заходів на забезпечення протипожежного 

стану (придбання пожежних рукавів,заміна дверей електрощитових, 

придбання шкафів для пожежних кран комплектів тощо) - 209,2 тис.грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» на 

проведення капітального ремонту інженерних систем будівлі у складі 

системи блискавкозахисту корпус жіночої консультації (228,7 тис. грн) та 

акушерського корпусу (332,4 тис. грн); 



 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР для улаштування 

блискозахисту на одноповерховій будівлі інфекційного корпусу, двох 

поверховій будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі хірургічного 

корпусу – 99,4 тис.грн та монтаж пожежної сигналізації (технічне 

переоснащення системи пожежної сигналізації одноповерхової, 

двохповерхової та чотириповерхової будівель) – 1 222,6 тис. грн; 

 КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР - 110,0 тис. грн для 

встановлення на будівлі закладу пристрою захисту від прямих попадань 

блискавки і вторинних її проявів; 

  КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР - монтаж 

та встановлення системи протипожежного захисту у складі: системи 

пожежної сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління 

евакуюванням людей, системи централізованого пожежного 

спостерігання в приміщеннях підприємства за адресою 

вул. Іллінська, 48/50 на загальну суму 1 354,3 тис. грн; 

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги № 2» СМР - 

встановлення пожежної сигналізації та системи керування екакуюванням 

в приміщенні амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, буд.3-а. 

6) Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення на загальну 

суму 725,0 тис. грн, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис. грн  

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143 на суму 200,0 тис. грн та 

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення (заміна 

стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна 

сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних випусків до колодязів, 

заміна каналізаційних лежаків у підвалі) по вул. Іллінська, 48/50 на суму 

400,0 тис. грн. 

7) Капітальний ремонт теплових мереж на суму 680,0 тис.грн: КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для проведення 

капітального ремонту теплових мереж вул.Іллінська, 48/50 на суму 

580,0 тис.грн та капітальний ремонт системи теплових мереж 

вул. Г.Кондратьєва, 143 на суму 100,0 тис. грн. 

8) Капітальний ремонт системи електропостачання – 3 159,3 тис. грн: 

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по його 

встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію комп’ютерного 

томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн; 

  КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис. грн; 



 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання 

вул.Г.Кондратьєва,143 - 100,0 тис. грн та капітальний ремонт системи 

електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного розподільчого 

пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах силових (ЩС) та в 

щитах освітлення вул. Іллінська, 48/50 – 700,0 тис. грн. 

9) Придбання обладнання на загальну суму 2 697,8 тис. грн, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання апарат 

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг (для 

розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн та апарату підводного 

витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для розміщення в 

медичному басейні) – 568,5 тис.грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи безперервного 

пасивного руху різних частин тіла (4 шт). Наявність даної системи дасть 

можливість закладу у 2022 році укласти договір з НСЗУ по пакету 

«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ 

З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» - 598,0 тис. грн;  

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР співфінансування 

для придбання системи комп’ютерної томографії 1 000,0 тис. грн 

10) Проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів на суму 

3 350,0 тис. грн: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на капітальний ремонт 

урологічного відділення – 1 000,0 тис. грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - облаштування приміщення рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис. грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР – 

2 000,0 тис. грн на придбання будинку (800 тис. грн) та проведення 

реконструкції (1200 тис. грн) для організації надання медичної допомоги 

населенню в с. В. Чернеччина. 

11) Проведення ремонтних робіт на харчоблоці – 180,0 тис. грн: 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на проведення 

завершальних ремонтних робіт харчоблоку 180,0 тис. грн (лист від 15.07.21 

за № 753 начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради 

Чумаченко О.Ю. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. проінформувала присутніх щодо потреб у 

фінансуванні галузі охорони здоров’я у 2021 році та щодо першочергового 

фінансування потреб, а саме (лист від 20.07.21 за № 764 додається): 

1) для забезпечення проведення заходів з протипожежної безпеки на загальну 

суму 7 521,9 тис. грн; 

2) для забезпечення технічними засобами відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 р.№ 1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій 



населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) на загальну 

суму 2 000,0 тис. грн; 

3) для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами) на суму 110,6 тис. грн 

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР; 

4) для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР – на 

придбання будинку (800 тис.грн) та проведення реконструкції (1200 тис. грн) для 

організації надання медичної допомоги населенню в с.В.Чернеччина; 

5) на придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги пільговій 

категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР 

у сумі 400,0 тис. грн. 

В обговоренні прийняли участь: Баранов А.В., Домінас В.М., Перепека Ю.О., 

Лантушенко Д.С. 

УХВАЛИЛИ:  
11.1. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. організовувати 

зустрічі щодо питань внесення змін до бюджету Сумської міської територіальної 

громади не лише з головами фракцій, а й з головами постійних комісій Сумської 

міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11.2. Затвердити фінансування першочергових потреб галузі охорони здоров’я в 

порядку пріоритету, а саме: 

1) для забезпечення проведення заходів з протипожежної безпеки на загальну 

суму 7 521,9 тис. грн; 

2) для забезпечення технічними засобами відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 03.12.2009 р.№ 1301 «Про затвердження Порядку 

забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших окремих категорій 

населення медичними виробами та іншими засобами» (зі змінами) на загальну 

суму 2 000,0 тис. грн; 

3) для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка відповідно 

постанови Кабінету Міністрів України 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» (зі змінами) на суму 110,6 тис.грн 

КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР; 

4) для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» СМР – на 

придбання будинку (800 тис. грн) та проведення реконструкції (1200 тис. грн) 

для організації надання медичної допомоги населенню в с.В.Чернеччина; 



5) на придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги пільговій 

категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна поліклініка» СМР 

у сумі 400,0 тис. грн; 

6) для проведення ремонтних робіт ліфтового господарства в підпорядкованих 

закладах охорони здоров’я міста становить 9 175,4 тис. грн., а саме:  

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР  лікарняний ліфт корпусу 

стаціонару № 2 (рег. № 99) – 1 500,0 тис. грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - лікарняний ліфт поліклінічного 

відділення № 1 по вул. Праці,3 (рег. № 1186) на загальну суму 1 981,8 тис. 

грн;  

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР вантажний ліфт № 1432 в будівлі 

харчоблоку на суму 539,4 тис. грн; 

 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР - лікарняний ліфт №771 

приймального відділення (новий корпус) на  суму 1 206,7 тис.грн лікарняний 

ліфт за адресою вул.. І.Сірка,3  (рег.№ 1765) – 1 800,0 тис.грн; 

 КНП «Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» СМР лікарняний 

ліфт № 5413 акушерського відділення – 1 300,0 тис. грн;  

 КНП «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР пассажирский 

ліфт № 1032  вул. Іллінська, 48/50 на  суму 847,5 тис. грн 

7) Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення на загальну 

суму 725,0 тис.грн, а саме: 

 поточний ремонт системи водопостачання та водовідведення з 

облаштуванням стін підвального приміщення КНП «Клінічна лікарня 

Святого Пантелеймона» СМР – 125,0 тис.грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи водопостачання та 

водовідведення вул.Г.Кондратьєва,143  на суму 200,0 тис. грн.. та  

капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведення  (заміна 

стояків труб холодного та гарячого водопостачання, заміна сантехнічного 

обладнання, заміна каналізаційних випусків до колодязів, заміна 

каналізаційних лежаків у підвалі) по вул.Іллінська, 48/50 на суму 400,0 тис. 

грн. 

8) Капітальний ремонт теплових мереж на суму 680,0 тис. грн: КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для проведення капітального 

ремонту теплових мереж вул. Іллінська, 48/50 на суму 580,0 тис. грн. та 

капітальний ремонт системи теплових мереж вул. Г.Кондратьєва, 143  на суму 

100,0 тис. грн. 

9) Капітальний ремонт системи електропостачання – 3 159,3 тис. грн: 

 КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизель-

генератора для хірургічного корпусу №1 та капітальний ремонт по його 

встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію комп’ютерного 

томографу та С-Дуги) на суму 1 190,0 тис. грн; 



 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР збільшення 

потужності підприємства – 1 169,3 тис.грн; 

 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №1» СМР для 

проведення капітального ремонту системи електропостачання   

вул.Г.Кондратьєва,143  - 100,0 тис. грн. та капітальний ремонт системи 

електропостачання (заміна силових кабелів від ввідного розподільчого 

пристрою, заміна автоматичних вимикачів в щитах силових (ЩС) та в 

щитах освітлення вул.Іллінська, 48/50 – 700,0 тис.грн. 

10) Придбання обладнання на загальну суму 2 697,8 тис. грн, а саме: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання  апарат  

підводного витягування хребта вертикального типу Альціона-01Уг (для 

розміщення в медичному басейні) – 531,3 тис. грн. та апарату  підводного 

витягування хребта вертикального типу Альціона-01 (для розміщення в 

медичному басейні) – 568,5 тис.грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - для придбання системи безперервного 

пасивного руху різних частин тіла (4 шт). Наявність даної системи  дасть 

можливість  закладу у 2022 році  укласти договір з НСЗУ  по пакету 

«МЕДИЧНА РЕАБІЛІТАЦІЯ ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ РОКІВ 

З УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» - 598,0 тис.грн;  

 КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР співфінансування 

для придбання системи комп’ютерної томографії   1 000,0 тис. грн. 

11) Проведення капітальних ремонтів приміщень лікувальних закладів на суму 1 

350,0 тис. грн.: 

 КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на  капітальний ремонт 

урологічного відділення – 1 000,0 тис. грн; 

 КНП «Клінічна лікарня №4» СМР - облаштування приміщення  рентген 

кабінету стаціонару, відповідно санітарних вимог – 350,0 тис. грн; 

12) Проведення ремонтних робіт на харчоблоці – 180,0 тис. грн: 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на проведення завершальних 

ремонтних робіт харчоблоку 180,0 тис. грн.  

11.3. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) звернутися до постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про інформацію щодо проєкту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року 

№ 1059-МР «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді» (лист 



від 22.06.21 за № 364 начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської 

міської ради Обравіт Є.О. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. проінформувала щодо наявності інформації 

відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради та юридичного 

висновку до проєкту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року № 1059-МР «Про 

створення Молодіжної ради при Сумській міській раді». 

В обговоренні прийняли участь: Баранов А.В., Михальова Г.Ф., Максименко В. 

Баранов А.В. запропонував проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року № 1059-МР «Про 

створення Молодіжної ради при Сумській міській раді» розглядати на сесії. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання рішення Сумської міської 

ради від 23.06.2010 року № 3956-МР «Про обмеження перебування дітей у 

закладах дозвілля, громадського харчування, комп’ютерних клубах, залах 

ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях» за ІІ квартал 

2021 року (лист від 29.06.21 за № 1413 заступника начальника управління 

«Служба у справах дітей» додається). 

ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

  

14. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів на фінансування заходів 

Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки, а саме: 

1) на завдання програми «Питання матеріального та фінансового забезпечення 

дитячих будинків сімейного типу»: 

 90,0 тис. грн – 2022 рік (6 будинків по 15,0 тис. грн); 

 105,0 тис. грн – 2023 рік (7 будинків по 15,0 тис. грн); 

 120,0 тис. грн – 2024 рік (8 будинків по 15,0 тис. грн). 

2) збільшення фінансування на придбання палива для службового автомобіля у 

сумі 14,0 тис. грн на 2022 рік. 

3) збільшення видатків для проїзду в міському транспорті у сумі 10,0 тис. грн 

(лист від 16.07.21 за № 1588 начальника управління «Служба у справах дітей» 

Сумської міської ради додається). 

ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В. 

Баранов А.В., Домінас В.М. та Перепека Ю.О. запропонували збільшити 

фінансування на матеріальне та фінансове забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу в два рази. 



Домінас В.М. запропонувала на придбання палива для службового автомобіля та 

на видатки для проїзду в міському транспорті передбачити кошти у сумі 30,0 тис. 

грн 

УХВАЛИЛИ:  
14.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів на завдання програми 

«Питання матеріального та фінансового забезпечення дитячих будинків 

сімейного типу»: 

 180,0 тис. грн – 2022 рік (6 будинків); 

 210,0 тис. грн – 2023 рік (7 будинків); 

 240,0 тис. грн – 2024 рік (8 будинків). 

14.2. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 30,0 тис. грн на 

придбання палива для службового автомобіля та на видатки для проїзду в 

міському транспорті. 

14.3. Рекомендувати управлінню «Служба у справах дітей та молоді» Сумської 

міської ради (Подопригора В.В.) звернутися до постійної комісії з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради VІII скликання (Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про фінансування першочергових потреб галузі освіти, на 

загальну суму 30 752 821,00 грн, а саме: 

1) 3502000,00 грн на оздоровлення та збільшенням кількості дітей пільгових 

категорій і підвищенням вартості путівок у закладах оздоровлення; 

2) 500300,00 грн на витрати харчування для оздоровлення вихованців закладів 

дошкільної освіти дітей пільгових категорій; 

3) 11001400,00 грн на оплату послуг теплопостачання (при плануванні бюджету 

галузі видатки за теплопостачання по ТОВ «Сумитеплоенерго» 

застосовувався тариф 1211,30 грн/Гкал, проте вартість однієї Гкал 

збільшилася до 1613,76 грн/Гкал та призвела до незабезпеченості коштів); 

4) понад 2500000,00 грн для співфінансування на виконання п.4 постанови 

Кабінету Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 «Деякі питання 

надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

забезпечення якісної сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова 

українська школа» (зі змінами);  

5) 1883184,00 грн на співфінансування з бюджету територіальної громади 6-ти 

проектів на фінансування з державного бюджету по Програмі «Спроможна 

школа для кращих результатів», за умовами якої (Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, 

м. Суми, Сумської області - 334861,0 грн, Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області - 



74250,00 грн, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №9, м. Суми, Сумської області - 339210,0 грн, Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя 

України Олександра Аніщенка Сумської міської ради - 314533,0 грн, 

Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області - 

519621,0 грн, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня 

№ 30 “Унікум” Сумської міської ради - 300709,00 грн); 

6) 5440977,00 грн на придбання різноманітного обладнання для 

функціонування садочку (у зв’язку з побудовою нового закладу дошкільної 

освіти); 

7)  3243963,00 грн на виконання приписів ДСНС виготовлено проектно-

кошторисну документацію та отриманий експертний звіт на монтаж 

пожежної сигналізації у Сумському дошкільному навчальному закладі 

(центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради, Сумському 

дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 19 "Рум'янок" м. Суми, 

Сумської області, Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської 

області, Сумській початковій школі № 11 Сумської міської ради (ЗДО №13 - 

822758,00 грн, ЗДО №19 - 914774,00 грн, ССШ №10 - 853943,00 грн, СПШ 

№ 11 - 652488,00 грн); 

8) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення ремонту 

пожежного водогону для Комунальної установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, 

Сумської області; 

9) 280821,00 грн з метою завершення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області» (партиципаторний бюджет); 

10) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на виконання 

розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р «Про створення 

робочої групи для обстеження аварійних будівель та споруд закладів освіти», 

відповідних висновків роботи комісії з обстеження, доручення Сумського 

міського голови задля збереження будівлі); 

11) 107760,00 грн з метою завершення комплексної термомодернізації та 

усунення протікання покрівель у Сумському дошкільному навчальному 

закладі (ясла- садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області та Сумському 

дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий 

півник» Сумської міської ради (з розрахунку 53880,0 гривень на заклад для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

покрівлі з утепленням); 

12) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації на 

проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. В. С. Стрельченка 

№1 м. Суми Сумської області та отримання позитивного експертного звіту її 



кошторисної частини; 

13) 1158751,00 грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної 

установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально - виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад 

№ 34» Сумської міської ради (рішенням уряду (Постанова КМУ від 19 травня 

2021 р. № 468-р) виділено кошти державної субвенції у сумі 

1224916,00 гривень на капітальний ремонт покрівлі з утепленням, проте 

загальна кошторисна вартість становить 238366,07 гривень); 

14) 70024,0 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області 

(у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, проте загальна 

кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

15) 100000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для гуртка 

«Дзюдо) та 50000,00 грн на придбання меблів та обладнання для інклюзивно-

ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу загальної середньої 

освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима АКПЄРОВА);  

16) 50000,00 грн для придбання метаталопластикових вікон у Сумському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради 

(враховуючи депутатське звернення від народного депутата Ігоря 

ВАСИЛЬЄВА); 

17) 53880,00 грн на виготовлення проектно- кошторисної документації по 

капітальному ремонту покрівлі з утепленням для Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області; 

18) 618634,00 грн для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

“Унікум” Сумської міської ради (лист від 05.07.21 за № 1143 начальника 

управління освіти і науки Сумської міської ради Данильченко А.М.). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. проінформувала присутніх щодо додаткових 

потреб галузі освіти з уточненими сумами коштів (інформація про додаткові 

потреби по головному розпоряднику бюджетних коштів управлінню освіти і 

науки Сумської міської ради додається) та повідомила, що кошти на 

оздоровлення дітей пільгових категорій були виділені на сесії Сумської міської 

ради 14 липня 2021 року. 

УХВАЛИЛИ:  
5.1. Затвердити фінансування першочергових потреб галузі освіти в порядку 

пріоритету, а саме: 

1) 500300,00 грн на витрати харчування на оздоровлення вихованців закладів 

дошкільної освіти дітей пільгових категорій; 

2) 11001400,00 грн на оплату послуг теплопостачання (при плануванні бюджету 

галузі видатки за теплопостачання по ТОВ «Сумитеплоенерго» 

застосовувався тариф 1211,30 грн/Гкал, проте вартість однієї Гкал 

збільшилася до 1613,76 грн/Гкал та призвела до незабезпеченості коштів); 

3) 2218252,00 грн для співфінансування на виконання п.4 постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.04.2018 року № 237 «Деякі питання надання 



субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» (зі 

змінами);  

4) 1363563,00 грн на співфінансування з бюджету територіальної громади 6-ти 

проектів на фінансування з державного бюджету по Програмі «Спроможна 

школа для кращих результатів», за умовами якої (Комунальна установа 

Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів №1 імені В.Стрельченка, 

м. Суми, Сумської області - 334861,00 грн, Комунальна установа Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області - 

74250,00 грн, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 9, м. Суми, Сумської області - 339210,00 грн, Комунальна 

установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя 

України Олександра Аніщенка Сумської міської ради - 314533,00 грн, 

Комунальна установа Сумська гімназія №1, м. Суми, Сумської області - 

519621,00 грн, Комунальна установа Сумська спеціалізована школа І ступеня 

№ 30 “Унікум” Сумської міської ради - 300709,00 грн); 

5) 5440977,00 грн на придбання різноманітного обладнання для 

функціонування садочку (у зв’язку з побудовою нового закладу дошкільної 

освіти); 

6) 3243963,00 грн на виконання приписів ДСНС виготовлено проектно-

кошторисну документацію та отриманий експертний звіт на монтаж 

пожежної сигналізації у Сумському дошкільному навчальному закладі 

(центр розвитку дитини) № 13 «Купава» Сумської міської ради, Сумському 

дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) № 19 "Рум'янок" м. Суми, 

Сумської області, Комунальній установі Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів №10 ім. Героя Радянського Союзу О. А. Бутка, м. Суми, Сумської 

області, Сумській початковій школі № 11 Сумської міської ради (ЗДО №13 - 

822758,00 грн, ЗДО №19 - 914774,00 грн, ССШ №10 - 853943,00 грн, СПШ 

№ 11 - 652488,00 грн); 

7) 87247,00 грн на виконання припису ДСНС та з метою завершення ремонту 

пожежного водогону для Комунальної установи Сумська спеціалізована 

школа І-ІІІ ступенів № З ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, 

Сумської області; 

8) 280821,00 грн з метою завершення робіт по об’єкту: «Капітальний ремонт 

стадіону Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№2 ім. Д. Косаренка, м. Суми, Сумської області» (партиципаторний бюджет); 

9) 50000,00 грн на виготовлення ескізного проекту будівлі сараю класичної 

гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста (на виконання 

розпорядження міського голови від 22.01.2021 року № 11-Р «Про створення 

робочої групи для обстеження аварійних будівель та споруд закладів освіти», 

відповідних висновків роботи комісії з обстеження, доручення Сумського 



міського голови задля збереження будівлі); 

10) 107760,00 грн з метою завершення комплексної термомодернізації та 

усунення протікання покрівель у Сумському дошкільному навчальному 

закладі (ясла- садок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області та Сумському 

дошкільному навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий 

півник» Сумської міської ради (з розрахунку 53880,0 гривень на заклад для 

виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт 

покрівлі з утепленням); 

11) 53880,00 грн з метою виготовлення проектно - кошторисної документації на 

проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику Комунальної 

установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. В. С. Стрельченка 

№1 м. Суми Сумської області та отримання позитивного експертного звіту її 

кошторисної частини; 

12) 1158751,00 грн на капітальний ремонт покрівлі з утепленням Комунальної 

установи Сумський спеціальний реабілітаційний навчально - виховний 

комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний навчальний заклад 

№ 34» Сумської міської ради (рішенням уряду (Постанова КМУ від 19 травня 

2021 р. № 468-р) виділено кошти державної субвенції у сумі 

1224916,00 гривень на капітальний ремонт покрівлі з утепленням, проте 

загальна кошторисна вартість становить 238366,07 гривень); 

13) 70024,0 грн на капітальний ремонт приміщень Комунальної установи 

Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №5, м. Суми, Сумської області 

(у поточному році виділено кошти у сумі 500000,00 гривень, проте загальна 

кошторисна вартість становить 570023,67 гривень);  

14) 100000,00 грн на придбання будівельних матеріалів та обладнання для гуртка 

«Дзюдо) та 50000,00 грн на придбання меблів та обладнання для інклюзивно-

ресурсної кімнати) для Великочернечченського закладу загальної середньої 

освіти (враховуючи депутатське звернення Вадима АКПЄРОВА);  

15) 50000,00 грн для придбання метаталопластикових вікон у Сумському закладі 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради 

(враховуючи депутатське звернення від народного депутата Ігоря 

ВАСИЛЬЄВА); 

16) 53880,00 грн на виготовлення проектно- кошторисної документації по 

капітальному ремонту покрівлі з утепленням для Сумського дошкільного 

навчального закладу (ясла-садок) № 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області; 

17) 618634,00 грн для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

“Унікум” Сумської міської ради. 

5.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) звернутися до постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 



Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про потреби у фінансуванні галузі соціального захисту 

населення до кінця 2021 року, а саме: 

1) щомісячна грошова допомога дітям з інвалідністю, хворим на рідкісні 

(орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного 

харчування та постійного прийому медичних препаратів: для виплати 

щомісячної допомоги з 01.06.2021 додатково в бюджеті Сумської міської 

територіальної громади на 2021 рік (далі - Сумська МТГ) необхідно 

передбачити кошти в сумі 25 610 гривень; 

2) щомісячна грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок війни 1 групи 

з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнів- інтернаціоналістів) та 

членам сімей загиблих в Афганістані воїнів- інтернаціоналістів: для виплати 

щомісячної допомоги з 01.08.2021 додатково в бюджеті Сумської МТГ 

необхідно передбачити кошти в сумі 181 220 гривень; 

3) надання пільг на оплату житлово — комунальних послуг Почесним донорам 

України: для збільшення розміру пільг з 01.08.2021 на 5%, зважаючи на 

підвищення в поточному році тарифів на послуги з електро- та 

газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також збільшення 

кількості осіб, які будуть отримувати пільги, на 21 особу, додатково в 

бюджеті Сумської МТГ на 2021 рік необхідно передбачити кошти в сумі 

249 000 гривень; 
4)  надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які опинилися в 

складних життєвих обставинах: з метою підтримки мешканців громади та 
надання їм матеріальної допомоги, яка вкрай потрібна їм для проведення 
лікування, необхідно виділити на 2021 рік додаткові кошти з бюджету 
Сумської МТГ в сумі 1 млн. гривень; 

5) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально- побутових 

питань, а саме для ліквідації наслідків пожеж, та для компенсації понесених 

витрат в боротьбі з пандемією: необхідно в бюджеті Сумської МТГ 

додатково передбачити кошти в сумі 500 тис. гривень; 

6) виплата компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі: додатково в бюджеті Сумської МТГ на 

2021 рік необхідно передбачити кошти в сумі 1 061 453 гривні. 

7) пільгове перевезення окремих категорій громадян на внутрішньорайонних 

приміських автобусних маршрутах: необхідно передбачити в бюджеті 

Сумської МТГ кошти в сумі 1 581 120 гривень (з розрахунку 8 поїздок на 

місяць для 1 647 пільговиків та середньої вартості поїздки 40,00 гривень: 

1 647 осіб х 8 поїздок х 40 грн х 3 місяці); 

8) пільгове перевезення окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті: потреба в додаткових коштах складає 4 397 711 гривень (по 

приміському сполученню - 4 086 750 гривень, по міжміському сполученню 



— 310 961 гривень). 

9) передача субвенції до обласного бюджету для виконання Обласної 

програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2016-2021 роки: необхідно додатково 

передбачити в бюджеті для передачі до обласного бюджету кошти в сумі 

1 145 344 гривень, в тому числі для здійснення компенсаційних виплат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян в сумі 58 852 гривень та 

для здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення учасників 

антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та інших ветеранів 

війни в сумі 1 086 492 гривень (лист від 12.07.21 за № 231 в.о. директора 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

Маринченко С.Б. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б.  

УХВАЛИЛИ:  
8.1. Затвердити фінансування першочергових потреб галузі соціального захисту 

населення в порядку пріоритету, а саме: 

1) 25 610,00 грн на щомісячну грошову допомогу дітям з інвалідністю, хворим 

на рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального 

дієтичного харчування та постійного прийому медичних препаратів: для 

виплати щомісячної допомоги з 01.06.2021; 

2) 181 220,00 грн на щомісячну грошову допомогу особам з інвалідністю 

внаслідок війни 1 групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнів- 

інтернаціоналістів) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів- 

інтернаціоналістів: для виплати щомісячної допомоги з 01.08.2021; 

3) 249 000,00 грн для надання пільг на оплату житлово — комунальних послуг 

Почесним донорам України: для збільшення розміру пільг з 01.08.2021 на 

5%, зважаючи на підвищення в поточному році тарифів на послуги з 

електро- та газопостачання, водопостачання та водовідведення, а також 

збільшення кількості осіб, які будуть отримувати пільги, на 21 особу; 
4)  1 млн. грн для надання матеріальної допомоги мешканцям громади, які 

опинилися в складних життєвих обставинах: З метою підтримки мешканців 
громади та надання їм матеріальної допомоги, яка вкрай потрібна їм для 
проведення лікування; 

5) 500 тис. грн для надання матеріальної допомоги для вирішення соціально- 

побутових питань, а саме для ліквідації наслідків пожеж, та для компенсації 

понесених витрат в боротьбі з пандемією; 

6) 1 061 453,00 грн на виплату компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі; 

7) 1 581 120,00 грн на пільгове перевезення окремих категорій громадян на 

внутрішньорайонних приміських автобусних маршрутах (з розрахунку 

8 поїздок на місяць для 1 647 пільговиків та середньої вартості поїздки 

40,00 гривень: 1 647 осіб х 8 поїздок х 40 грн х 3 місяці); 

8) 4 397 711,00 грн на пільгове перевезення окремих категорій громадян на 



залізничному транспорті (по приміському сполученню - 4 086 750 гривень, 

по міжміському сполученню — 310 961 гривень); 

9) передача субвенції до обласного бюджету для виконання Обласної 

програми здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 

загального користування на 2016-2021 роки: необхідно додатково 

передбачити в бюджеті для передачі до обласного бюджету кошти в сумі 

1 145 344 гривень, в тому числі для здійснення компенсаційних виплат за 

пільгове перевезення окремих категорій громадян в сумі 58 852 гривень та 

для здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення учасників 

антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та інших ветеранів 

війни в сумі 1 086 492 гривень. 

8.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) звернутися до постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, 

торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 73 213,00 грн на 

виконання у поточному році повного комплексу робіт по влаштуванню вхідної 

групи до відділення денного перебування «Злагода» комунальної установи 

«Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) «Берегиня» за адресою: проспект Шевченка, 11 (лист від 

23.06.21 за № 4455 директора департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради Масік Т.О. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Маринченко С.Б. 

УХВАЛИЛИ:  
7.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 73 213,00 грн на 

виконання у поточному році повного комплексу робіт по влаштуванню вхідної 

групи до відділення денного перебування «Злагода» комунальної установи 

«Сумський міський територіальний центр соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг) «Берегиня» за адресою: проспект Шевченка, 11. 

Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської міської 

ради (Масік Т.О.) звернутися до постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Лантушенко Д.С., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



Лантушенко Д.С. покинув засідання постійної комісії з виробничої 

причини. 

 

9. СЛУХАЛИ: Про першочергові потреби у фінансуванні галузі фізичної 

культури та спорту до кінця 2021 року, а саме: 

№ 

з/п 

Назва закладу Стаття витрат Сума 

коштів 

Сума коштів після 

опрацювання 

відділом 

Підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 14.08.2019 №755 

«Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких спортивних шкіл» 

(вересень-грудень) 2021 рік 2,5 млн. грн  

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по 

відділу – 150 тис. грн 

Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по 

відділу – 150 тис. грн 

1. МКЗ «КДЮСШ 

«Суми» 

Листи від 

26.03.2021 № 89 

31.05.2021 № 127 

 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах та участь в 

ДЮФЛ) на 2021 рік 

432535,00 

 

 

248 тис.: 

Футбол – 127,5 

тис. 

Гімнастика – 24,8 

тис. 

Бокс – 28,6 тис. 

Гандбол – 27,0 тис. 

Придбання 

вентиляторів для 

гімнастичної зали  

45 000,00 45 000,00 

Роботи по установці 

вентиляторів 

22 270,00 

 

22 270,00 

 

2 МЦФЗН «Спорт 

для всіх» 

Реалізація проекту 

Президента України 

«Активні парки» 

50,0 тис 50,0 тис 

3 МКЗ «ДЮСШ з 

вільної боротьби» 

 Лист від 

24.03.2021 № 24 

Додаткова потреба 

коштів на спортивні 

заходи (участь у 

чемпіонатах 

України та 

навчально-

тренувальні збори з 

метою якісної 

підготовки до 

чемпіонатів) на 2021 

рік 

139494,00 19,7 тис.  



4 КЗ «КДЮСШ 

єдиноборств» 

Листи від 

24.03.2021 № 45 

31.05.2021 № 75 

Додаткові кошти 

навчально-

тренувальної роботи 

(участь у 

чемпіонатах 

України, обласних 

змаганнях та 

Всеукраїнських 

турнірах) на 2021 

рік: 

250000,00 50,0 тис 

Потреба бюджетних 

коштів для введення 

додаткових ставок 

на 2021 рік 

200 722,84 

Лікар 10 т.р. 

– 

0,5 ставки  

Медична 

сестра 6 т.р.  

0,5 ставки 

Тренер-

викладач 11 

т.р. –  

4 ставки  

Прибираль

ни-ця 2 т.д. 

– 

0,5 ставки  

Медична сестра – 

0.5 ст, 

прибиральниця – 

0.5 ст., лікар – 0.5 

ст.- 45 тис. 

(вересень-грудень) 

Решта, за рахунок 

вільної ставки 

5  

МКЗ «СДЮСШОР  

В. Голубничого з 

л/а» 

Лист від 

24.03.2021 № 50 

Додаткові кошти на 

спортивні заходи ( 

участь у 

чемпіонатах 

України) на 2021 рік 

241095,00 84,7 тис. 

Оплата послуг 

тимчасового 

платного 

використання 

приміщення 

спортивної споруди 

«Палац 

студентського 

спорту СумДУ» 

192 000,00 

 

 

192 000,00 

 

6 КП ФК «Суми» Додаткові кошти на 

заробітну плату 

працівникам, 

навчально-

спортивну роботу та 

5,5 млн. 

 

 

5,5 млн. 

 

 



матеріально-

технічне 

забезпечення 

7 «Академія футзалу 

футзальний клуб 

«Суми»  

Додаткові кошти на 

спортивні заходи та 

оренди спортивних 

споруд для 

тренувань та 

змагань на 2021 рік 

 

800,0 тис. 

 

800,0 тис. 

 

8 Федерація легкої 

атлетики 

Лист від 16.03.2021 

Фінансова допомога 

для якісної 

підготовки 3 

спортсменів для 

участі в іграх ХХХІІ 

Олімпіади 2020 року 

(липень-серпень) 

м. Токіо (Японія) 

150,0 тис.  

 

 

150,0 тис.  

 

9 КП МСК «Тенісна 

академія» СМР 

Лист від 02.06.2021 

№ 31 

Додаткові кошти на 

придбання 

спортивного 

інвентарю та 

матеріалів 

 

50 800,00 50 800,00 

Тенісні корти 1,5 млн.  1,5 млн. 

10 КДЮСШ 

«Авангард» 

 СООФСТ 

«Україна» 

Додаткові кошти 

для введення 2 

ставок тренерів –

викладачів для 

відкриття нового 

відділення з 

військового 

багатоборства 

(вересень-грудень) 

2021 рік 

350,8 тис. 

 

 

350,8 тис. 

(Рєзнік, Хоменко) 

11 КП МСК з хокею 

на траві 

«Сумчанка» 

лист 

від 25.05.2021 № 

01-24/23 

Додаткові кошти 

для до фінансування 

по комунальним 

послугам до кінця 

2021року 

21 715,81 21 715,81 

Додаткові кошти до 

фінансування по 

оренді залу для 

36 000,00 36 000,00 



тренувань 

(листопад-грудень) 

2021 року 

Підготовка до участі 

Кубку європейських 

чемпіонів 

200 000,00 - 

До фінансування 

заробітної плати до 

кінця 2021 року 

53859,00 53859,00 

12 ГО «Сумська 

обласна організація 

фізкультурно-

спортивного 

товариства 

«Динамо» 

України» 

Лист від 21.05.2021 

№ 194 

Ремонт 25–

метрового 

плавального 

басейну, 

капітальний ремонт 

борцівського, 

ігрового та 

атлетичних залів. 

 

1,0 млн 

 

 

- 

(лист від 25.06.21 за № 380 заступника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради Михальової Г.Ф. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. проінформувала присутніх щодо потреб галузі 

фізичної культури та спорту (потреба додається), а також надала інформацію 

щодо першочергового фінансування наступних заходів: 

1) 2,5 млн. грн на підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 

14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл" (вересень-грудень) 2021 рік; 

2) 150,0 тис. грн на забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів з 

олімпійських видів спорту по відділу; 

3) 150,0 тис. грн на забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів з 

неолімпійських видів спорту по відділу; 

4) 5,5 млн. грн на заробітну плату працівникам, навчально-спортивну роботу та 

матеріально-технічне забезпечення КП «ФК «Суми»; 

5) 150,0 тис. грн на фінансову допомогу для якісної підготовки 3 спортсменів для 

участі в іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року (липень-серпень) м. Токіо (Японія); 

6) 50,8 тис. грн на придбання спортивного інвентарю та матеріалів для КП МСК 

«Тенісна академія» СМР; 

7) 21,7 тис. грн для фінансування по комунальним послугам до кінця 2021 року 

для КП МСК з хокею на траві "Сумчанка"; 

8) 36,0 тис. грн на оренду залу для тренувань (листопад-грудень) 2021 року для 

КП МСК з хокею на траві "Сумчанка"; 

9) 53,9 тис. грн на заробітну плату до кінця 2021 року для КП МСК з хокею на 

траві "Сумчанка"; 

10) 800,0 тис. грн на спортивні заходи та оренди спортивних споруд для 

тренувань та змагань на 2021 рік для ГО «Академія футзалу ФК «Суми». 



Домінас В.М. запропонувала виділити по 300,0 тис. грн на забезпечення участі 

спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських та неолімпійських видів 

спорту по відділу. 

УХВАЛИЛИ:  
9.1. Затвердити фінансування першочергових потреб галузі фізичної культури та 

спорту в порядку пріоритету, а саме: 

1) 2,5 млн. грн на підвищення заробітної плати відповідно до постанови КМУ від 

14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці працівників дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл" (вересень-грудень) 2021 рік; 

2) 300,0 тис. грн на забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів з 

олімпійських видів спорту по відділу; 

3) 300,0 тис. грн на забезпечення участі спортсменів у змаганнях різних рівнів з 

неолімпійських видів спорту по відділу; 

4) 5,5 млн. грн на заробітну плату працівникам, навчально-спортивну роботу та 

матеріально-технічне забезпечення КП «ФК «Суми»; 

5) 150,0 тис. грн на фінансову допомогу для якісної підготовки 3 спортсменів для 

участі в іграх ХХХІІ Олімпіади 2020 року (липень-серпень) м. Токіо (Японія); 

6) 50,8 тис. грн на придбання спортивного інвентарю та матеріалів для КП МСК 

«Тенісна академія» СМР; 

7) 21,7 тис. грн для фінансування по комунальним послугам до кінця 2021 року 

для КП МСК з хокею на траві "Сумчанка"; 

8) 36,0 тис. грн на оренду залу для тренувань (листопад-грудень) 2021 року для 

КП МСК з хокею на траві "Сумчанка"; 

9) 53,9 тис. грн на заробітну плату до кінця 2021 року для КП МСК з хокею на 

траві "Сумчанка"; 

10) 800,0 тис. грн на спортивні заходи та оренди спортивних споруд для 

тренувань та змагань на 2021 рік для ГО «Академія футзалу ФК «Суми»; 

11) 50,0 тис. грн на реалізацію проєкта Президента України «Активні паркі»; 

12) 200,8 тис. грн для  введення додаткових ставок на 2021 рік лікаря 10 т.р. - 

0,5 ставки, медична сестра 6 т.р. - 05 ставки, тренер-викладач 11 т.р. - 4 ставки, 

прибиральниця 2 т.д. - 0,5 ставки для КЗ «КДЮСШ єдиноборств»; 

13) 350,8 тис. грн для  введення 2 ставок тренерів - викладачів для відкриття 

нового відділення з військового багатоборства (вересень-грудень) 2021 рік для 

КДЮСШ "Авангард" ССФСТ "Україна"; 

14) 432,5 тис грн на спортивні заходи (участь у чемпіонатах України, обласних 

та Всеукраїнських турнірах та участь в ДЮФЛ ) на 2021 рік  для МКЗ "КДЮСШ 

"Суми"; 

15) 45,0 тис. грн на придбання вентиляторів для гімнастичної зали МКЗ 

"КДЮСШ "Суми"; 

16) 22, 3 тис. грн на роботи по установці вентиляторів для МКЗ "КДЮСШ 

"Суми"; 

17) 139,5 тис. грн  на  спортивні заходи (участь у чемпіонатах України та 

навчально-тренувальні збори з метою якісної підготовки до чемпіонатів) на 

2021 рік для МКЗ "ДЮСШ з вільної боротьби"; 



18) 250,0 тис. грн на навчально-тренувальну роботу (участь у чемпіонатах 

України, обласних та Всеукраїнських турнірах ) на 2021 рік для КЗ "КДЮСШ 

єдиноборств"; 

19) 241,1 тис. грн на спортивні заходи (участь у чемпіонатах України для МКЗ 

"СДЮСШОР В.Голубничого; 

20) 192,0 тис. грн на оплату послуг тимчасового платного використання 

приміщення спортивної споруди "Палац студентського спорту СумДУ" для МКЗ 

"СДЮСШОР В. Голубничого; 

21) 200,0 тис. грн на підготовку до участі Кубку європейських чемпіонів для 

КП МСК з хокею на траві "Сумчанка"; 

22) 1,0 млн. грн на дофінансування заробітної плати до кінця 2021 року КП МСК 

з хокею на траві "Сумчанка"; 

23) 1,5 млн.грн на ремонт тенісних кортів 2 карти для КП МСК «Тенісна 

академія» СМР. 

9.2. Рекомендувати відділу справах молоді та спорту Сумської міської ради 

(Обравіт Є.О.) звернутися до постійної комісії з питань планування соціально-

економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі 

та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради VІII скликання 

(Акпєров В.В.) з листом щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 16 585,6 тис. грн на 

фінансування першочергових потреб галузі культури у 2022 році, а саме: 

1) ремонт фасаду, ганку та вхідної групи центральної міської бібліотеки  

ім. Т.Г. Шевченка на орієнтовну суму 850,0 тис. грн та заміна тротуарної 

плитки на прилеглій території на суму 68,0 тис. грн  

2) заміна вікон: у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн, у 

Стецьківській бібліотеці – 9 од. на суму 20, 3 тис. грн (загальна сума 

становить 56, 3 тис. грн); 

3) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5-

ти бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн, у тому числі 95,0 тис. грн на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

4) ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 – 400,0 тис. грн (це нове 

приміщення, яке довгий час не використовувалось і потребує оновлення та 

модернізації для відповідних умов роботи бібліотеки); 

5) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в 

бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн); 

6) капітальний ремонт та утеплення фасаду Стецьківської бібліотеки  

(900,0 тис. грн) та ремонт Великочернеччинської бібліотеки (950,0 тис. грн).  

7) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек, 

адже в умовах сучасного світу та карантинних обмежень саме надання 



бібліотечних послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов 

функціонування бібліотек. Потреба складає 70,0 тис. грн; 

8) виготовлення технічної документації на підведення водопостачання до 

бібліотеки-філії № 11 – 30,0 тис. грн. 

9) Для якісного надання послуг з початкової мистецької освіти для Сумських 

мистецьких шкіл необхідно наступне: 

- капітальний ремонт підвального приміщення з улаштуванням вхідної групи 

будівлі Сумської дитячої музичної школи № 3 (вул. Шевченка, 16) на суму 

4259,8 тис. грн  

- ремонт ганку та заміна тротуарної плити на загальну суму 35,0 тис. грн, 

капітальний ремонт першого поверху будівлі (підняття підлоги, заміна 

системи опалення, встановлення дверей тощо) на суму 1500, 0 тис. грн - в 

Сумській дитячій музичній школі № 2;  

- ремонт фасаду та утеплення Сумської дитячої художньої школи  

ім. М.Г. Лисенка, ремонт сходів на другий поверх на загальну суму  

970, 5 тис. грн;  

- заміна тротуарної плитки на прилеглій території Сумської дитячої музичної 

школи № 4 на суму 800,0 тис. грн. 

10) Для якісного надання послуг клубними закладами необхідно наступне: 

- капітальний ремонт системи опалення та проведення водопостачання та 

каналізації Піщанського будинку культури на суму 1193,0 тис. грн;  

- капітальний ремонт Піщанського клубу «Супутник» на суму 3700,0 тис. 

грн; 

- капітальний ремонт вхідної групи зі встановленням пандусу 

Пушкарівського будинку культури на суму 300,0 тис. грн лист від 

01.07.2021 за № 285 начальника відділу культури Сумської міської ради 

Цибульської Н.О. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. проінформувала присутніх щодо потреб галузі 

культури у 2022 році та зауважила, що першочергового вирішення потребують 

наступні заходи: 

1) ремонт фасаду, ганку та вхідної групи центральної міської бібліотеки  

ім. Т.Г. Шевченка на орієнтовну суму 850,0 тис. грн та заміна тротуарної плитки 

на прилеглій території на суму 68,0 тис. грн  

2) заміна вікон: у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн, у Стецьківській 

бібліотеці – 9 од. на суму 20, 3 тис. грн (загальна сума становить 56, 3 тис. грн); 

3) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5-ти 

бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн, у тому числі 95,0 тис. грн на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

4) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в 

бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн); 

5) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек, адже 

в умовах сучасного світу та карантинних обмежень саме надання бібліотечних 

послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов функціонування бібліотек. 

Потреба складає 70,0 тис. грн; 



6) ремонт ганку та заміна тротуарної плити на загальну суму 35,0 тис. грн, 

капітальний ремонт першого поверху будівлі (підняття підлоги, заміна системи 

опалення, встановлення дверей тощо) на суму 1500, 0 тис. грн - в Сумській 

дитячій музичній школі № 2;  

7) ремонт фасаду та утеплення Сумської дитячої художньої школи  

ім. М.Г. Лисенка, ремонт сходів на другий поверх на загальну суму  

970, 5 тис. грн;  

8) капітальний ремонт вхідної групи зі встановленням пандусу Пушкарівського 

будинку культури на суму 300,0 тис. грн;  

9) капітальний ремонт системи опалення та проведення водопостачання та 

каналізації Піщанського будинку культури на суму 1193,0 тис. грн. 

УХВАЛИЛИ:  

13.1. Затвердити фінансування першочергових потреб галузі культури в порядку 

пріоритету, а саме: 

1) ремонт фасаду, ганку та вхідної групи центральної міської бібліотеки  

ім. Т.Г. Шевченка на орієнтовну суму 850,0 тис. грн та заміна тротуарної плитки 

на прилеглій території на суму 68,0 тис. грн  

2) заміна вікон: у бібліотеці-філії № 7 – 7 од на суму 36,0 тис. грн, у Стецьківській 

бібліотеці – 9 од. на суму 20, 3 тис. грн (загальна сума становить 56, 3 тис. грн); 

3) проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних доріжок та ганків у 5-ти 

бібліотеках на загальну суму 413, 0 тис. грн, у тому числі 95,0 тис. грн на 

виготовлення проєктно-кошторисної документації.  

4) виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника в 

бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн); 

5) комп’ютеризація та підключення до мережі інтернет сільських бібліотек, адже 

в умовах сучасного світу та карантинних обмежень саме надання бібліотечних 

послуг в інтернет-форматі є однією з головних умов функціонування бібліотек. 

Потреба складає 70,0 тис. грн; 

6) ремонт ганку та заміна тротуарної плити на загальну суму 35,0 тис. грн, 

капітальний ремонт першого поверху будівлі (підняття підлоги, заміна системи 

опалення, встановлення дверей тощо) на суму 1500, 0 тис. грн - в Сумській 

дитячій музичній школі № 2;  

7) ремонт фасаду та утеплення Сумської дитячої художньої школи  

ім. М.Г. Лисенка, ремонт сходів на другий поверх на загальну суму  

970, 5 тис. грн;  

8) капітальний ремонт вхідної групи зі встановленням пандусу Пушкарівського 

будинку культури на суму 300,0 тис. грн;  

9) капітальний ремонт системи опалення та проведення водопостачання та 

каналізації Піщанського будинку культури на суму 1193,0 тис. грн; 

10) ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15  (це нове приміщення, яке довгий 

час не використовувалось і потребує оновлення та модернізації для відповідних 

умов роботи бібліотеки) на суму 400,0 тис. грн; 

 




