
ПРОТОКОЛ № 8 

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 
 

15 вересня 2021 року       м. Суми,  

м-н Незалежності, 2, каб. 59 

         з 1000 до 1300 год 

 

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

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О. 

Відсутні 2 депутати: Лантушенко Д.С., 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. Іщенко Т.Д. - заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

4. Карпенко І.А. – в.о. завідувача відділення реабілітації КНП «Клінічна лікарня 

№ 5». 

5. Лавринович Н.М. – в.о. директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради. 

6. Линник А.М. - директор ФК «Суми». 

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

органів ради. 

8. Обравіт Є.О. – начальник відділу у справах молоді та спорту Сумської міської 

ради. 

9. Павленко В.І. – заступник начальника управління «Служба у справах дітей». 

10. Пак С.Я. – заступник начальника управління охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

11. Пірятінська Н.А. – заступник директора КНП «Клінічна лікарня № 5». 

12. Супрун С. – член Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові. 

13. Тимофієв А.П. – голова Ради учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові. 

14. Чайченко О.В. – начальник правового управління Сумської міської ради. 

 

 

 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

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

надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла 

учасникам антитерористичної операції» (додається). 

2. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про надання одноразової 

цільової грошової компенсації особам з інвалідністю, які пересуваються на 

кріслах колісних, для набуття/заміни ними житла, до якого може бути чи вже 

забезпечений безперешкодний доступ», який пропонується до розгляду на 

сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання № 30, на стор. 854-855) (додається). 

3. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 04 грудня 2020 року № 1-МР «Про затвердження 

Регламенту роботи Сумської міської ради VIІІ скликання» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на черговій сесії 22.09.2021(Книга 5, питання 

№454, на стор. 1849) (знято з порядку денного сесії). 

4. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 04 грудня 2020 року № 3-МР «Про затвердження 

Положення про постійні комісії Сумської міської ради VIІІ скликання» (зі 

змінами)», який пропонується до розгляду на черговій сесії 22.09.2021 

(Книга 5, питання №455, на стор. 1849) (знято з порядку денного сесії). 

5. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження «Програми з 

реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної 

громади на 2022-2024 роки», який пропонується до розгляду на сесії 

22.09.2021 (Книга 5, питання № 428, на стор. 1700-1734) (додається). 

6. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади 

«Милосердя» на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання № 16, на стор. 530-563) 

(додається). 

7. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 5996-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» (зі 

змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, 

питання №17, на стор. 567-576) (додається). 

8. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про створення Закладу 

дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «________» Сумської міської ради та 

затвердження Статуту» (додається). 

9. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 25 листопада 2009 року № 3174-МР «Про 

оптимізацію роботи із забезпечення ефективного використання коштів 

бюджетними установами (закладами), підпорядкованими управлінню освіти 

і науки Сумської міської ради» (додається). 



10. Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської ради «Про зміну 

типу, найменування Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І 

ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради та затвердження Статуту у 

новій редакції» (додається). 

11. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 24  червня 2020 року № 6995-МР «Про 

встановлення вартості харчування та затвердження порядку і умов 

забезпечення пільговим харчуванням дітей у закладах освіти, які 

підпорядковані Управлінню освіти і науки Сумської міської ради» 

(додається). 

12. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4326-МР «Про 

затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної 

громади «Освіта на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання № 15, на стор. 461-524) 

(додається). 

13. Про визначення представника від постійної комісії до складу конкурсної 

комісії щодо проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора 

Комунальної установи Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської 

ради (знято ініціатором) (додається). 

14. Про додаткове виділення коштів для забезпечення функціонування, 

утримання та створення безпечного освітнього середовища у КУ Сумська 

загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України Олександра 

Аніщенка, а саме: 

1) На розробку  кошторисної документації та встановлення пожежної 

сигналізації; 

2) На розробку кошторисної документації та заміну електропроводки в 

початковій та старшій школі; 

3) На поточний ремонт коридору початкової школи з демонтуванням 

стін-панелей з горючих матеріалів – 30,0 тис. грн; 

4) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт тамбуру 

і східців початкової школи – 500,0 тис. грн; 

5) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт цоколя 

початкової школи – 500,0 тис. грн; 

6) На ремонт асфальтного покриття початкової школи – 2,5 млн. грн;  

7) На капітальний ремонт спортивної зали – 1,4 млн. грн із заміною старих 

вікон на сучасні (старша школа) (додається). 

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

затвердження складу Молодіжної ради при Сумській міській раді» 

(додається). 

16. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про 

Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської 

територіальної громади на 2019-2021 роки»  (зі змінами)», який пропонується 

до розгляду на сесії 22.09.2021 (додається). 



17. Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7548 - МР «Про 

затвердження комплексної Програми Сумської міської територіальної 

громади «Охорона здоров'я» на 2020-2022 роки» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 22.09.2021 (додається). 

18. Про виконання протокольного доручення від 22.06.21 щодо надання 

інформації управлінням охорони здоров’я Сумської міської ради стосовно 

питання відкриття фізіотерапевтичного кабінету на базі амбулаторії 

первинної медико-санітарної допомоги № 4 КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» (додається). 

19. Про повернення фізіотерапевтичного кабінету з КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» у приміщення Амбулаторії № 4 по вул. Івана Сірка (депутатське 

звернення Сагача А.Г. додається). 

20. Про перерозподіл видатків в межах галузі по КНП «Клінічна лікарня № 4», а 

саме: збільшити видатки у сумі 234000,00 грн на проведення обстеження 

будівель поліклінічних відділень по вул. Праці, 3; вул. Ковпака, 7; 

вул. Металургів, 38 та складання паспортів об’єктів будівництва за рахунок 

зменшення видатків на суму 175339,00 грн (залишок від перерозподілу 

коштів із придбання блоку живлення) та зменшити на суму 58661,00 грн 

(економія коштів затверджених на капітальний ремонт електромережі) 

(листи від 30.07.21 за № 812 та від 06.08.21 за № 829 начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. додаються). 

21. Про додаткове виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на розробку проектно-

кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт клініко-

діагностичної лабораторії стаціонару комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської 

ради за адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28. Коригування» (лист від 18.08.21 

за № 860 в.о. начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради 

Пака С.Я. додається). 

22. Про додаткове виділення коштів у сумі 5670,99 тис. грн на заміну зовнішніх 

мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та каналізації, які 

знаходяться на території КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди»  по 

вул. Троїцькій, 28 (лист від 18.08.21 за № 861 в.о. начальника управління 

охорони здоров’я Сумської міської ради Пака С.Я. додається). 

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

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 2019 року 

№ 6113-МР «Про затвердження Програми з реалізації Конвенції ООН про 

права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі 

змінами)» (лист від 13.09.21 за № 1963 додається). 

24. Про додаткове виділення коштів у сумі 3291511,00 грн для подальшого 

функціонування  КП ФК «Суми» Сумської міської ради та представлення 

міста на Всеукраїнській спортивній арені, чемпіонаті України з футболу 

ІІ ліги ПФЛ (лист від 15.09.21 за № 504 начальника відділу у справах молоді 

та спорту Сумської міської ради Обравіт Є.О. додається). 



25. Про додаткове виділення коштів у сумі 40,0 тис. грн на поточний ремонт 

майданчика у парку відпочинку ім. І.М. Кожедуба (лист від 15.09.21 за № 507 

начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

Обравіт Є.О. додається). 

 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. запропонувала обрати тимчасово виконуючого 

обов’язки секретаря постійної комісії на засіданні 15 вересня 2021 року 

Баранова А.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної 

комісії на засіданні 15 вересня 2021 року Баранова А.В. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. повідомила присутніх, що питання № 3, 4 та № 13 

знято з порядку денного постійної комісії та запропонувала затвердити порядок 

денний з 20 питань. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому з 20-ти питань. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської ради 

«Про надання одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла 

учасникам антитерористичної операції» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. повідомив присутніх, що в списку є 61 особа, у 

зв’язку з тим, що кандидат під № 33 надав недостовірну інформацію. Тому 

правовим управлінням Сумської міської ради пропонується включити до списку 

наступного по черзі кандидата. 

В обговоренні прийняли участь: Баранов А.В., Тимофієв А.П., Домінас В.М., 

Супрун С. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Інформацію прийняти до відома. 

1.2. Рекомендувати Раді учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові повторно 

розглянути дане питання та надати постійній комісії список з 60-ти осіб. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про надання 

одноразової цільової грошової компенсації особам з інвалідністю, які 

пересуваються на кріслах колісних, для набуття/заміни ними житла, до якого 



може бути чи вже забезпечений безперешкодний доступ», який пропонується до 

розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання № 30, на стор. 854-855) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Інформацію прийняти до відома. 

2.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

«Програми з реалізації Конвенції ООН про права дитини Сумської міської 

територіальної громади на 2022-2024 роки», який пропонується до розгляду на 

сесії 22.09.2021 (Книга 5, питання № 428, на стор. 1700-1734) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

  

Домінас В.М. запропонувала змінити черговість та розглянути питання 

№ 23. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської 

ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 18 грудня 

2019 року № 6113-МР «Про затвердження Програми з реалізації Конвенції ООН 

про права дитини Сумської міської територіальної громади на 2020-2022 роки (зі 

змінами)» (лист від 13.09.21 за № 1963 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Павленко В.І. 

УХВАЛИЛИ:  
23.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

23.2. Рекомендувати управлінню «Служба у справах дітей» Сумської міської 

ради (Подопригора В.В.): 

23.2.1. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

23.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 



23.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

22.09.2021 (Книга 1, питання № 16, на стор. 530-563) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лавринович Л.М. повідомила присутніх, що зміни вносяться до 

програми у зв’язку з направленням коштів для забезпечення надання пільг на 

проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах 

загального користування окремим категоріям громадян. 

В обговоренні прийняли участь: Баранов А.В., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О. 

Баранов А.В зауважив, що внесення змін до відповідних програм повинно 

попередньо розглядатися на засіданнях Виконавчого комітету Сумської міської 

ради. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради (Масік Т.О.) доопрацювати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 5996-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» (зі 

змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання 

№ 17, на стор. 567-576) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лавринович Л.М. повідомила присутніх, що зміни до даної 

програми пов’язані з передачею субвенції обласному бюджету на здійснення 

компенсаційних виплат за пільговий проїзд учасників антитерористичної 

операції (операції об’єднаних сил) та інших ветеранів війни автомобільним 

транспортом на автобусних маршрутах загального користування в Сумській 

області. 

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

Баранов А.В. зауважив, що дане питання необхідно попередньо розглянути на 

засіданні Виконавчого комітету Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради (Масік Т.О.) подати даний проєкт рішення на розгляд 

Виконавчого комітету Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В.; 



«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Перепека Ю.О. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про створення 

Закладу дошкільної освіти (ясла-садок) № 9 «__» Сумської міської ради та 

затвердження Статуту» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
8.1. Інформацію прийняти до відома. 

8.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 25 листопада 2009 року № 3174-МР «Про 

оптимізацію роботи із забезпечення ефективного використання коштів 

бюджетними установами (закладами), підпорядкованими управлінню освіти і 

науки Сумської міської ради» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
9.1. Інформацію прийняти до відома. 

9.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської 

ради «Про зміну типу, найменування Комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І ступеня № 30 «Унікум» Сумської міської ради та 

затвердження Статуту у новій редакції» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
10.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

10.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.): 

10.2.1. Винести даний проєкт рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

10.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

10.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 24  червня 2020 року № 6995-МР «Про 

встановлення вартості харчування та затвердження порядку і умов забезпечення 

пільговим харчуванням дітей у закладах освіти, які підпорядковані Управлінню 

освіти і науки Сумської міської ради» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
11.1. Інформацію прийняти до відома. 

11.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4326-МР «Про 

затвердження комплексної програми Сумської міської територіальної громади 

«Освіта на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

22.09.2021 (Книга 1, питання № 15, на стор. 461-524) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. 

УХВАЛИЛИ:  
12.1. Інформацію прийняти до відома. 

12.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Домінас В.М., Зеленський М.О., 

Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Баранов А.В.; 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів для забезпечення 

функціонування, утримання та створення безпечного освітнього середовища у 

КУ Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 4 імені Героя України 

Олександра Аніщенка, а саме: 

1) На розробку  кошторисної документації та встановлення пожежної 

сигналізації; 

2) На розробку кошторисної документації та заміну електропроводки в 

початковій та старшій школі; 

3) На поточний ремонт коридору початкової школи з демонтуванням стін-

панелей з горючих матеріалів – 30,0 тис. грн; 

4) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт тамбуру і 

східців початкової школи – 500,0 тис. грн; 

5) На розробку кошторисної документації та капітальний ремонт цоколя 

початкової школи – 500,0 тис. грн; 

6) На ремонт асфальтного покриття початкової школи – 2,5 млн. грн;  



7) На капітальний ремонт спортивної зали – 1,4 млн. грн із заміною старих вікон 

на сучасні (старша школа) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

Баранов А.В. запропонував розглядати питання системно по всіх школах. 

Домінас В.М. запропонувала управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) опрацювати питання щодо потреб у фінансуванні 

комплексно з усіма загальноосвітніми закладами. 

УХВАЛИЛИ:  
14.1. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) опрацювати питання щодо потреб у фінансуванні 

комплексно з усіма загальноосвітніми закладами. 

14.2. Зняти дане питання на доопрацювання. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про ініціювання на сесію проєкту рішення Сумської міської 

ради «Про затвердження складу Молодіжної ради при Сумській міській раді» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

УХВАЛИЛИ:  
15.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесії Сумської міської ради. 

15.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Домінас В.М., Зеленський М.О., 

Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Баранов А.В.; 

Рішення прийнято 

 

 

16. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4150-МР «Про 

Програму розвитку фізичної культури і спорту Сумської міської територіальної 

громади на 2019-2021 роки»  (зі змінами)», який пропонується до розгляду на 

сесії 22.09.2021 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

УХВАЛИЛИ:  
16.1. Інформацію прийняти до відома. 

16.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Домінас В.М., Зеленський М.О., 

Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Баранов А.В.; 

Рішення прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 3291511,00 грн для 

подальшого функціонування  КП ФК «Суми» Сумської міської ради та 

представлення міста на Всеукраїнській спортивній арені, чемпіонаті України з 



футболу ІІ ліги ПФЛ (лист від 15.09.21 за № 504 начальника відділу у справах 

молоді та спорту Сумської міської ради Обравіт Є.О. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О., Линник А.М. 

УХВАЛИЛИ:  
24.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 3291511,00 грн для 

подальшого функціонування  КП ФК «Суми» Сумської міської ради та 

представлення міста на Всеукраїнській спортивній арені, чемпіонаті України з 

футболу ІІ ліги ПФЛ. 

24.2. Рекомендувати відділу у справах молоді та спорту Сумської міської ради 

(Обравіт Є.О.) разом з відповідним головним розпорядником бюджетних коштів 

Сумської міської ради 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., Купрейчик І.В., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Купрейчик І.В. покинула засідання постійної комісії. 

 

17. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 21 жовтня 2020 року № 7548 - МР «Про 

затвердження комплексної Програми Сумської міської територіальної громади 

«Охорона здоров'я» на 2020-2022 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 22.09.2021 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пак С.Я. 

УХВАЛИЛИ:  
17.1. Інформацію прийняти до відома. 

17.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проєкт рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 22.06.21 щодо 

надання інформації управлінням охорони здоров’я Сумської міської ради 

стосовно питання відкриття фізіотерапевтичного кабінету на базі амбулаторії 

первинної медико-санітарної допомоги № 4 КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» (додається). 

19. СЛУХАЛИ: Про повернення фізіотерапевтичного кабінету з КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» у приміщення Амбулаторії № 4 по вул. Івана Сірка 

(депутатське звернення Сагача А.Г. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пак С.Я. повідомив, що у приміщенні Амбулаторії № 4 по 

вул. Івана Сірка, 33/1 не можливо надавати фізіотерапевтичні процедури, 

оскільки приміщення не відповідає державним будівельним нормам. Також 



відповідно до наказу МОЗ України від 19.03.18 № 504 фізіотерапевтичні 

процедури не входять у перелік медичних послуг з надання первинної медичної 

допомоги та не оплачується за рахунок коштів НСЗУ. 

Карпенко І.А. повідомила, що КНП «клінічна лікарня № 5» готова повернути 

обладнання у приміщення Амбулаторії № 4 по вул. Івана Сірка, 33/1, але 

медичним персоналом забезпечити не може. 

Домінас В.М. повідомила присутніх, що повернення фізіотерапевтичного 

кабінету з КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» у приміщення Амбулаторії 

№ 4 по вул. Івана Сірка, 33/1 не можливо. 

Домінас В.М. запропонувала опрацювати питання щодо соціального таксі з 

департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради для підвозу 

жителів 8-12 мікрорайонів до лікувальних закладів міста для проходження 

фізіотерапевтичних процедур. 

В обговоренні прийняли участь: Домінас В.М., Іщенко Т.Д., Рохманова Д.І., 

Карпенко І.А., Баранов А.В., Перепека Ю.О. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати повернення фізіотерапевтичного кабінету з 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» у приміщення Амбулаторії № 4 по 

вул. Івана Сірка. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 2 (два): Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 1 (один): Домінас В.М.; 

«Утримався» – 1 (один): Баранов А.В.; 

Рішення не прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ: Про перерозподіл видатків в межах галузі по КНП «Клінічна 

лікарня № 4», а саме: збільшити видатки у сумі 234000,00 грн на проведення 

обстеження будівель поліклінічних відділень по вул. Праці, 3; вул. Ковпака, 7; 

вул. Металургів, 38 та складання паспортів об’єктів будівництва за рахунок 

зменшення видатків на суму 175339,00 грн (залишок від перерозподілу коштів із 

придбання блоку живлення) та зменшити на суму 58661,00 грн (економія коштів 

затверджених на капітальний ремонт електромережі) (листи від 30.07.21 за 

№ 812 та від 06.08.21 за № 829 начальника управління охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Пак С.Я. 

УХВАЛИЛИ:  
20.1. Вважати за доцільне перерозподіл видатків в межах галузі по 

КНП «Клінічна лікарня № 4», а саме: збільшити видатки у сумі 234000,00 грн на 

проведення обстеження будівель поліклінічних відділень по вул. Праці, 3; вул. 

Ковпака, 7; вул. Металургів, 38 та складання паспортів об’єктів будівництва за 

рахунок зменшення видатків на суму 175339,00 грн (залишок від перерозподілу 

коштів із придбання блоку живлення) та зменшити на суму 58661,00 грн 

(економія коштів затверджених на капітальний ремонт електромережі). 

20.2. 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» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на 

розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

клініко-діагностичної лабораторії стаціонару комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 

адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28. Коригування» (лист від 18.08.21 за № 860 

в.о. начальника управління охорони здоров’я Сумської міської ради Пака С.Я. 

додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пак С.Я. 

УХВАЛИЛИ:  
21.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 150,0 тис. грн на 

розробку проектно-кошторисної документації по об’єкту «Капітальний ремонт 

клініко-діагностичної лабораторії стаціонару комунального некомерційного 

підприємства «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» Сумської міської ради за 

адресою: м. Суми, вул. Троїцька, 28. Коригування». 

21.2. 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» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про додаткове виділення коштів у сумі 5670,99 тис. грн на 

заміну зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та 

каналізації, які знаходяться на території КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди»  по вул. Троїцькій, 28 (лист від 18.08.21 за № 861 в.о. начальника 

управління охорони здоров’я Сумської міської ради Пака С.Я. додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пак С.Я. 

УХВАЛИЛИ:  
22.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 5670,99 тис. грн на 

заміну зовнішніх мереж теплопостачання, водопостачання, водовідведення та 

каналізації, які знаходяться на території КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди»  по вул. Троїцькій, 28. 

22.2. Рекомендувати управлінню охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) врахувати дане питання в пропозиціях до бюджету Сумської 

міської територіальної громади на 2022 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 



Рішення прийнято 

 

Домінас В.М. запропонувала повернутися до розгляду питань № 6 та № 7. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

22.09.2021 (Книга 1, питання № 16, на стор. 530-563) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. повідомила присутніх, що Виконавчий комітет 

Сумської міської ради уже розглядав виділення коштів на цілі, які вказані у 

програмі. 

Перепека Ю.О. повідомив, що при вирішенні даного питання вбачає наявність у 

нього конфлікту інтересів, оскільки він є фізичною особою підприємцем і 

здійснює перевезення по Сумській області. 

В обговоренні прийняли участь: Баранов А.В., Домінас В.М., Мотречко В.В. 

Масік Т.О. повідомила членів постійної комісії, що  у зв’язку із внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Милосердя» 

на 2019-2021 роки» (зі змінами)» існує необхідність і внесення змін до Порядку 

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

окремим категоріям громадян та компенсації зі пільговий проїзд окремих 

категорій громадян, який затверджений рішенням Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати зміни в частині направлення коштів для надання пільг 

на проїзд автомобільним транспортом на приміських автобусних маршрутах 

загального користування окремим категоріям громадян на автобусних 

маршрутах загального користування, в межах Сумського району. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Баранов А.В., Домінас В.М., 

Зеленський М.О., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проєкт рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року № 5996-МР «Про 

затвердження програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна 

підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки» (зі 

змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 22.09.2021 (Книга 1, питання 

№17, на стор. 567-576) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. повідомила присутніх, що Виконавчий комітет 

Сумської міської ради уже розглядав виділення коштів на цілі, які вказані у 

програмі. 




