ЗАТВЕРДЖЕНО
на засіданні постійної комісії
від 16 липня 2021 року

ПЛАН
роботи постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризгиу, сім'ї, молоді
та спорту Сумської міської ради
на II півріччя 2021 року
Л» п/п
1

1

2

Дата розгляду

Найменування питань
2

3

Участь у підготовці та попередньому розгляді питань і
відповідних проектів рішень, що виносяться на розгляд
Сумської міської ради.
Розгляд звернень виконавчих органів Сумської міської ради
на адресу постійної комісії.

Постійно
Згідно графіку
засідання
комісії

Відповідальні виконавці
4
Голова комісії,
начальники відповідних
відділів та управлінь
міської ради

Доповідачі
5
Голова комісії,
начальники відповідних
відділів та управлінь
міської ради

Голова комісії,
члени комісії

Голова комісії,
члени комісії

Управління освіти і
Управління освіти і
науки СМР
науки СМР
(Данильченко А.М.)
(Данильченко А.М.)
Департамент соціального Департамент соціального
захисту населення СМР захисту населення СМР
(Масік Т.О.)
(Масік Т.О.)

3о

Про стан і заходи вдосконалення учбово-виховної роботи в
освітніх установах міста усіх форм власності.

10 серпня
2021 року

4

Про діяльність виконавчих органів міської ради
забезпечення соціального захисту населення міста.

із

07 вересня
2021 року

5

Про стан
і
заходи
вдосконалення
культурнопросвітницької і фізкультурно-оздоровчої роботи в місті.

05 жовтня
2021 року

Управління освіти і
науки СМР
(Данильченко А.М.)

Управління освіти і
науки СМР
(Данильченко А.М.)

6

Про стан і заходи реалізації молодіжної політики в місті.

05 жовтня
2021 року

Відділ у справах молоді
та спорту СМР
(Обравіт Є.О.)

Відділ у справах молоді
та спорту СМР
(Обравіт Є.О.)

Голова постійної комісії

Примітка
6

В.М. Домінас

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ СТРАТЕГІЧНОГО РОЗВИТКУ МІСТА
площа Покровська, 2, м. Суми, 40000, тел. (0542) 700-575
е-таіі: рпіо(І7ктг.£о\'.иа

13.07.2021 №204/11-11
Голові

ПОСТІЙНОЇ

КОМІСІЇ З

ІІПТСНЬ

з

питань охорони здор ж'я. <;•.звад .н чд
захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї, молоді та
спорту Сумської міської ради
Доміпае В.М.
Однією із оперативних цілей Стратегії розвитку міста до 2030 року г ціль С.4.
“Формування позитивного іміджу міста для залучення інвесторів та туристів”. Одним з
інструментів досягнення цілі є розповсюдження сувенірної продукції від час
культурно-мистецьких та спортивних заходах, вручення орендованих іюдармі кі
делегаціям та гостям міста, під час відряджень в інші міста.
Враховуючи, що після зняття карантинних обмежень зб дд шддес; ж. ,.ж
заходів та туристів, КУ “Агенція промочи '“'жди" та управління зї, ілі ..але і >
проблемою відсутності орендованої сувенірної продукті для ефект; т.; жж
впровадження та презентації оренду та нромоції панюго міста.
Управлінням проаналізовано потреб)' щодо виділення IV4?, 5 гне. гри з бюджету
СМТГ на виготовлення сувенірній продукції на період другого півріччя 202! року д іл
повноцінної презентації оренду міста для всіх цільових груп (місцеві жителі, тури - ж.
інвестора) - додаток 1.
В разі Вашого погодження управління підготує пропозицію до постіпіад ко\ ісч
з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів. розвідку
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської радо для
пошуку фінансування в рамках бюджету СМТГ.
Просимо підтримати пропозицію та стати ініціатором розгляд)' шпанпя “Про
внесення змін до рішення Сумської міської ради від
23 листопада
2018 року Лл 4154 - МР «Про програму «Відкритий іпформапііінпіі простір С'.'мсі хої

Начальник управління
Закревська Тетяна
70.1-576, 4380959054054

Перелік сувенірної продукції ВІДПОВІДНО до їнп рео
на друге півріччі ?Д!Е’ї року

Назва статті витрат
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Додаток

Порівняльна таблиця з запропонованими змінами до програм !
«Відкритий інформаційний простір Сумської міської об’єднаної
територіальної громади» на 2019-2021 роки (зі змінами)
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Підпрограма 2. Формування позитивного сприйняття міста Суми
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Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
Е-таі1: ио2@зтг.§оу.иа
Код ЄДРПОУ 02013165

На№ ____________ ____ від

Голові ПОСТІЙНОЇ комісії
з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку
підприємництва, торгівлі та
послуг, регуляторної політики
Шилову В.О.
9 Голові постійної комісії
з питань охорони здоров’я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї,
молоді і спорту
Домінас В.М.

Директору
департаменту фінансів, економіки
та інвестицій
Сумської міської ради
Липовій С.А.

Доводимо до Вашого відома, що КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої
Зінаїди» СМР було укладено договір у 2020 році за програмою медичних
гарантій щодо надання медичних послуг за напрямком «Стаціонарна
допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою СОУГО-19,
спричиненою коронавірусом 8АК8-СоУ-2» з Національною службою
здоров’я України.
Згідно умов закупівлі медичних послуг, які будуть надаватись за
договором, лікарні необхідно доукомплектувати відділення анестезіології з
ліжками інтенсивної терапії для лікування хворих на коронавірусну хворобу
(СОУГО-19) медичним обладнанням, а саме:

- система мультигаз для наркозо-дихального апарату в кількості 1 од. на суму
475,0 тис.гри.;
- медичний повітряний компресор Оіхіоп С34 в кількості 4 од. на суму 1100,0
тис.грн.

У зв’язку з вищевикладеним, управління охорони здоров’я СМР
просить Вас виділити додаткові кошти в сумі 1575,0 тис.грн. для
КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» СМР з метою забезпечення
виконання лікувальним закладом умов договору з НЗСУ за програмою
«Стаціонарна допомога пацієнтам з гострою респіраторною хворобою
СОУГО-19,
спричиненою
коронавірусом
8АК8-СоУ-2»
(придбання
медичного обладнання на загальну суму 1575,0 тис.грн. по напрямку
використання «Придбання обладнання і предметів довгострокового
користування, КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична
допомога населенню»).

Начальник
Супрун 787-000

О.Ю.Чумаченко
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Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вуя. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
Е-таіІ: ио2@5тг.£ОУ.иа
Код ЄДРПОУ 02013165

Є//"

№
Голові постійної комісії
з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму,
сім’ї, молоді і спорту
Домінас В.М.

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з
проханням щодо виділення додаткових коштів у сумі ЗО 000,00 тис.грн.
відповідно до переліку першочергових питань, які потребують фінансування у
2021 році.
1. На придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги
пільговій категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна
поліклініка» СМР у сумі 400,0 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року на балансі установи обліковується автомобіль
З АЗ «Славута» державний номер ВМ 2482 АР. Даний автомобіль
використовується для надання медичної стоматологічної допомоги пацієнтам
на дому та для вирішення господарських питань. Відповідно до бухгалтерських
даних станом на 01 січня 2021 року автомобіль ЗАЗ «Славута» має 100% знос.
Технічний стан автомобіля вважається незадовільним, оскільки потребує
капітального ремонту (двигуна, ходової частини та кузову). Більшість
запчастин на даний вид транспорту вже не виробляються заводом виробника,
що ускладнює проведення ремонту.
Придбання
автомобіля
особливо
необхідне
для
забезпечення
обслуговування пацієнтів на дому - це люди з обмеженими можливостями, які
не можуть самостійно пересуватися. За рік поліклініка обслуговує, в середньому
450 пацієнтів.

2.Для

забезпечення технічними засобами

Кабінету Міністрів України від 03.12.2009

р.№

відповідно до
130,

постанови

«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. гри..
На 2021 рік

планові видатки на закупівлю медичних виробів та інших

засобів, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та

визначені категорії осіб в закладах
амбулаторних умовах

охорони здоров’я для використання в

становлять 900,7 тис.грн.

або

12,7% від потреби.

Додатково необхідно - 4701,5тис.грн. (Аналіз видатків наведено у додатку №1).
Беручи до уваги низький відсоток забезпеченості (12,7%), до управління та
адміністрацій комунальних некомерційних підприємств

надходить велика

кількість скарг щодо не повного відпуску медичних виробів до потреби.
Просимо виділити - 2000,0 тис. грн. (42,5% від суми додаткової потреби

4701,5тис. грн.). Кошти необхідно спрямувати на забезпечення

медичними

виробами (підгузки, калоприймачі, сечоприймачі та ін.) осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю.

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. гри., 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;
• КРІП «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.З (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.;
• КРЇГІ «Центр первинно медико-санітарної допомоги №1» СМР
пассажирский 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.:
• КРІП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР для закінчення всіх
робіт по встановленню протипожежного захисту за адресою: 20 років
Перемоги, 13 -498,0 тис. гри.;
• 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 'груб 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 рукаві в,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.гри.;
® 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
евакуювапням людей, системи централізованого пожежного спостерігання в
приміщеннях підприємства за адресою вулЛллінська, 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.З-а.

6. Капітальний ремонт системи водопостачання та водовідведсння на
загальну суму 725,0 тис.гри., 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. гри., 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 гис.грн.;
• КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги №і» 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 — З 159,3 тне.грн.:
в КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизельгенератора для хірургічного корпусу МИ та капітальний ремонт по його
встановленню (у зв’язку з введенням в експлуатацію комп’ютерного томографу
та С-Дугн) на суму І 190,0 тис. грн.;
о КНП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона»
потужності підприємства 1 169,3 тне.грн.:
«-КИП

«Центр

СМР

збільшення

первинної медико-санітарної допомоги МІ» 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 (ІЦС) та в щитах
освітлення вул.іллінська, 48/50 - 700,0 "гис.грн.

9. Придбання обладнання на загальну суму 2 697,8 -гне. грн., а саме:
• КНП «Центральна міська клінічна лікарня» СМР на придбання апарат
підводного витягування хребта вертикального типу Альпіона-ОІУг (для
розміщення в медичному басейні) - 531,3 тис. грн. та апарату підводного
витягування хребта вертикального типу Альціона-ОІ (для розміщення в
медичному басейні) - 568,5 тне.грн;
в КНП «Клінічна лікарня Хї>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 ІІСЗУ по
пакету «МЕДИЧНА РЕАГДЛІТАЦ1Я ДОРОСЛИХ ТА ДІТЕЙ ВІД ТРЬОХ
РОКІВ З УРАЖЕ1ІНЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ» - 598,0 тис.грн:
® КИП «Клінічна лікарня Святого Пантелеймона» СМР сиівфіиансування

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

ремонт урологічного відділення - 1 000,0 тис.грн;

капітальний

•

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

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

2 000,0

КНП. «Центр первинної медико-санітариої допомоги № 2» СМР -

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. В 2016 року
проводився ремонт харчоблоку, оскільки було обмежене фінансування
залишилося ряд невиконаних робіт: шпаклювання, фарбування стін; заміна
світильників; заміна вхідної групи дверей, вікна; встановлення пожежних шаф;
ремонт ганку.'

Н а ч а л ь н н к у п р а вл і н и я

Авдєєва

,/і

О.Ю. Чумаченко

ТІЕРШО ЧЕРГОПІ IIII ТА ННЯ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ СТАНОМ НА 01.07.2021
Найменування блоку питань/ назва
/станови
Зума коштів,грн

1 Грянсиорт

<НП "Клінічна стоматологічна
поліклініка" СМР

400 000,00

і

Забезпечення технічними
засобами відповідно до
2 постанови ЕМУ 1301
КНП "ЦПМСД №1" СМР
КНГІ "ЦПМСД №2" СМР
КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР
Інформація щодо дода ткового
фінансування у 2021 році для
забезпечення нілйгоіюї категорії
населення відповідно постанов
3 КМУ № №1303
КНП " Святого Пантелеймона"
СМР
Інформація щодо додаткового
фінансування у 2021 році для
нроведеня капітального ремонту
4 ліфтів
КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР

КН1І "Клінічна лікарня № 4" СМР
КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР

|

Детальний розпис першочергового питання

КНП "Дитяча клінічна лікарня
С витої 3 і 11 аїд и" СМР

КНП "Клінічний пологовий
будинок Пресвятої Діви Марії"
СМР
КНП " ЦПМСД №1 " СМР

І_
і
5 Протипожежні заходи

іа придбання автомобіля для надання
:томатологічної допомоги пільговій категорії
400 000,00 заселення вдома

2 000 000,00 Для придбання технічних засобів
994 000,00 Для придбання технічних засобів
994 000,00 Для придбання технічних засобів

12 000,00 Для придбання технічних засобів

І

НО 612,00; забезпечення пільгової категорії населення

110 612,00- забезпечення пільгової категорії населення

9 175 400,00
і 500 000,00 Лікарняний ліфт № 99 стаціонар 2
Лікарняний ліфт поліклінічне відділення № 1 по
1 981 800,00 вул. Праці,3 № 1186
539 400,00 Ліфт вантажний № 1432 Харчоблок

Лікарняний № 771 Приймальне відділення
1 206 700,00 (новий корпус)
вул.і Сірка,3 знаходиться лікарняний ліфт
1 800 000,00 (рег.№ 1765),

1 300 000,00 Лікарняний ліфт № 5413 Акушерське відділення
847 500,00 Пассажирский ліфт № 1032 пул. індійська 48/50
7 521 928,00 і
для закінчення всіх робіт но встановленню
і протипожежного захисту за адресою: 20 років
498 000,00 (Перемоги, ІЗ

КНГІ "Цснтрдн.на міська клінічна
лікарня" СМР

;КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР

(Капітальний ремонт' огородження покрівлі за
адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми»
400 000,01'

На проведення монтажу системи автоматичної
пожежної станції оповіщення про пожежу та
пожежне спостереження (для завершення робіт
246 000,()( і|сума виділена 2021 -2 253,2 сис., грн.)

Проведення капітального ремонту системи
автоматичної
пожежної
сигналізації,
оповіщення людей про пожежу та моніторинг
Хірургічного корпусу Дві за адресою: м. Суми,
вул. Марко Вовчок, 2
(загальна суму 3 684,5
1 800 000,00 тис.грн.)

КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР

автоматична пожежна сигналізація та система
840 000,00 оповіщення про пожежу Троїцька, 28
КНП "Дитяча клінічна лікарня
Свят ої ЗінаїдіГСМР

На виконання заходів на забезпечення
209 200,00 проти л ож еж н о го ста н у
Капітальний ремонт інженерних систем будівлі у
складі системи блискавкозахисту корпус жіночої
консультації (228,7 тис. грн.) та акушерського
56) 100,00 корпусу (332,4 тис.грн.)

КНП “Клінічний пологовий
будинок Пресвятої Діви Марії"
СМР

Улашту вання блііекозахиегу на одноповерховій
будівлі інфекційного корпусу, двохповерховій
будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі
99 400,00 ‘хірургічного корпусу

[Монтаж
пожежної
сигналізації
(технічне
переоснащення системи пожежної сигналізації
та
одноповерхової,
двохноверхової
чотириповерхової
будівель)
1 222 600,00

ІСНП "Клінічна лікарня Святого
11 а і іте; і е й м о на " С МР

для встановлення на будівлі закладу пристрою
захисту від прямих попадань блискавки і
і 10 000.00 вторинних її проявів.

КНП "Клінічна стоматологічна
поліклініка" СМР

.Монтаж
та
встановлення
системи
[протипожежного захисту у складі: системи
іпожежної сигналізації, системи оповіщення про
]пожежу та управління евакуюванням людей,

|системи
централізованого
пожежного
(спостерігання в приміщеннях підприємства за
і 354 328,00 .адресою вул.Іллінська. 48/50
____ ______ _
(встановлення пожежної сигналізації та системи
керування скакуюванням в приміщенні
181 300,00 амбулаторії № 2 по вул. 1 Іривокзальна, буд.З-а.

КНІІ" ЦГІМСДХе 1" СМР

КНІ І" ЦПМСД № 2" СМР___

Системи водопостачання та
водовідведення

725 000,00

КНІІ "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР

Поточний ремонт системи водопостачання та
водовідведення з облаштуванням стін
125 000,00 пі д вал ь но го примі ще пня

капітальний ремонт системи водопостачання та
200 000,00 водовідведення вул.Г.Кондратьєва, 143________

■ капі гальний ремонт системи водопостачання та
(водовідведення (заміна стояків труб холодного
іта гарячого водопостачання, заміна

КНП " ЦПМСД№1" СМР

і

сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних
випусків до колодязів, заміна каналізаційних
400 000,00 лежаків у підвалі) вул.Іллінська, 48/50

<апііальний ремонт теплових
7 иереж

680 000,00

<а 11 і тая ь н и й ре м о н т те п л о в их м е реж
580 000,00 зул. Іллінська, 48/50
капітальний ремонт системи теплових мереж
100 000,00 \ул. Г. Ко ндратьєва, 14 3

КНП " ЦГІМСД №1" СМР
капітальний ремонт системи
8 гл ектропо ста чания

3 159 300,00
Іридбання потужного дизель-генератора для
Хірургічного корпусу Кяі та капітальний ремонт
1 іо йога встановленню ( у зв’язку з введенням в
експлуатацію комп’ютерного томографу та С1 190 000,00 [
Дугн)
мереж
електропостачання
1 Реконструкція
хірургічного корпусу
вул. М. Вовчка 2»,
ураховуючи
збільшення
иотужності
підприємства
та
зношеність
системи!
1 169 300,00! електропостачання.
І капітальний ремонт системи
[
електропостачанням вул.Г.Кондратьєва, 143
100 000,оо) 100,0 тче. гри.,

<НГ1 "Клінічна лікарня № 5" СМР

КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймоїіа" СМР

і

від ввідного
розподільчого пристрою, заміна автоматичних
вимикачів в щитах силових (ЩС) та в щитах
700 000,00 освітленнявул.Іллінська, 48/50
2 697 760,00
і апарат підводного витягування хребта
і вертикального типу Лльціона-ОІУг (для
53 1 250,001розміщення в медичному басейні)
.....
на придбання апарату підводного витягування

і (заміна силових кабелів

КНП " ЦГІМСД №1" СМР
9 Обладнання

КНП "1 (спіральна міська клінічна
лікарня" СМР

хребта вертикального типу Альціона-01 (для
568 510,00 розміщення в медичному басейні)

|
ї
!

іспікфінансукання для придбання системи
КНП "Клінічна лікарня Святого
Гіантсл е й м о на " СМР

1 000 000,00| комп’ютерної томографії
'для
придбання
Системи
безперервного
(пасивного
руху
різних
частин
тіла
(4

і

КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР
10 Капітальні ремонт приміщень
КНП "Цетральна міська клінічна
лікарня" СМР
КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР

і шт).Наявність даної системи дасть можливість
Ізакладу у 2022 році укласти договір з НСЗУ по
І пакету
«МЕДИЧНА
РЕАБІЛІТАЦІЯ
'дорослих та дітей від трьох років з
598 000,00 1 УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ».
3 350 000,()(
1...........
■'
. .....
1 000 000,ОС Ікапі гальинй ремонт урологічного відділення
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[придбання амбулаторнії (800 тис.грн.) та
(проведення реконструкції!1200 тис. грн.) в
КНП " ЦГІМСД .У" 2" СМР
11 Харчоблок
КНП "Центральна міська клінічна
лікарня” СМР
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ПЕРШОЧЕРГОВІ ПИТАННЯ, ЯКІ ПОГРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ СТАНОМ НА 01.07.2021
Найменування блоку питань/ назва
установи
Сума коштів,грн Цетальний розпис першочергового питання
.. ■

-

1 Транспорт

.. ...

. .

400 000,00

КНП "Клінічна стоматологічна
поліклініка" СМР

Забезпечення технічними ; ... »
засобами відповідно до .'С.
2 постанови КМУ1301
КНП "ЦПМСД №1" СМР
КНП "ЦПМСД №2" СМР
КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР
Інформація щодо додатковою
фінансування у 2021 році для
забезпечення пільгової категорії
населення відповідно постанов
•.. •.... К... ■? .
3 КМУ №№1303 '
КНП " Святого Пантелеймона"
СМР
Інформація щодо додаз кового
фінансування у 2021 році для
проведеня капітального ремонту
4 ліфтів
КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР

КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР
КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР

КНП "Дитяча клінічна лікарня
Святої Зінаїди"СМР

на придбання автомобіля для надання
стоматологічної допомоги пільговій категорії
400 000,00 населення вдома

2 000 000,00 Для придбання технічних засобів
994 000,00 Для придбання технічних засобів
994 000,00 Для придбання технічних засобів
12 000,00 Для придбання технічних засобів

....

.

‘

. — - ■ ■■

....... '■ ‘ '

110 612,00 забезпечення пільгової категорії населення
110 612,00 забезпечення пільгової категорії населення

9 175 400,00

1 500 000,00 Лікарняний ліфт № 99 стаціонар 2
Лікарняний ліфт поліклінічне відділення № 1 по
1 981 800,00 вул. Праці,3 № 1186
539 400,00 Ліфт вантажний № 1432 Харчоблок
Лікарняний № 771 Приймальне відділення
1 206 700,00 (новий корпус)
вул.І Сірка,3 знаходиться лікарняний ліфт
1 800 000,00 (рег.№ 1765),

КНП "Клінічний пологовий
будинок Пресвятої Діви Марії"
СМР
КНП " ЦПМСД №1" СМР

1 300 000,00 Лікарняний ліфт № 5413 Акушерське відділення
847 500,00 Пассажирский ліфт № 1032 вул. Іллінська 48/50

Протипожежні заходи

7 521 928,00

і.

? с ■

' -і;

для закінчення всіх робіт по встановленню
протипожежного захисту за адресою: 20 років
Перемоги,
13
498 000,00
Капітальний ремонт огородження покрівлі за
адресою: вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми»

КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР

400 000,00

КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР

На проведення монтажу системи автоматичної
пожежної станції оповіщення про пожежу та
пожежне спостереження (для завершення робіт
246 000,00 сума виділена 2021 -2 253,2 тис. грн.)

КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР

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 3 684,5
1 800 000,00 тис.грн.)
автоматична пожежна сигналізація та система
840 000,00 оповіщення про пожежу Троїцька, 28

КНП "Дитяча клінічна лікарня
Святої Зінаїди"СМР

КНП "Клінічний пологовий
будинок Пресвятої Діви Марії"
СМР

На виконання заходів на забезпечення
209 200,00 протипожежного етану

Капітальний ремонт інженерних систем будівлі у
складі системи блискавкозахисту корпус жіночої
консультації (228,7 тис. грн.) та акушерського
561 100,00 корпусу (332,4 тис.грн.)
Улаштування блискозахисту на одноповерховій
будівлі інфекційного корпусу, двохповерховій
будівлі поліклініки та чотириповерхової будівлі
99 400,00 хірургічного корпусу

КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР

КНП "Клінічна стоматологічна
поліклініка" СМР

КИП " ЦПМСД №1" СМР

КНП " ЦПМСД № 2" СМР
Системи водопостачання та
водовідведення
КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР

Монтаж
пожежної
сигналізації
(технічне
переоснащення системи пожежної сигналізації
одноповерхової,
двохноверхової
та
чотириповерхової
будівель)
1 222 600,00
для встановлення на будівлі закладу пристрою
захисту від прямих попадань блискавки і
110 000,00 вторинних її проявів.
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
1 354 328,00 адресою вул.Іллінська, 48/50
встановлення пожежної сигналізації та системи
керування екакуюванням в приміщенні
181 300,00 амбулаторії № 2 по вул. Привокзальна, буд.З-а.
725 000,00

Поточний ремонт системи водопостачання та
водовідведення з облаштуванням стін
125 000,00 підвального приміщення

капітальний ремонт системи водопостачання та
200 000,00 водовідведення вул.Г.Кондратьєва, 143

КНП " ЦПМСД №1" СМР

капітальний ремонт системи водопостачання та
водовідведення (заміна стояків труб холодного
та гарячого водопостачання, заміна
сантехнічного обладнання, заміна каналізаційних
випусків до колодязів, заміна каналізаційних
400 000,00 лежаків у підвалі) вул.Іллінська, 48/50

Капітальний ремонт теплових
7 мереж

КНП " ЦПМСД №1" СМР
Капітальний ремонт системи
8 електропостачання

КНП "Клінічна лікарня № 5" СМР

КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР

КНП " ЦПМСД №1" СМР
9 Обладнання

КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР
КНП "Клінічна лікарня Святого
Пантелеймона" СМР

КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР
10 Капітальні ремонти приміщень
КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР
КНП "Клінічна лікарня № 4" СМР

КНП " ЦПМСД № 2" СМР
11 Харчоблок
КНП "Центральна міська клінічна
лікарня" СМР

680 000,00
капітальний ремонт теплових мереж
580 000,00 вул.Іллінська, 48/50
капітальний ремонт системи теплових мереж
100 000,00 вул.Г.Кондратьєва, 143
3 159 300,00

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 С1 190 000,00 Дуги)
Реконструкція
мереж
електропостачання
хірургічного корпусу вул. М. Вовчка 2»,
ураховуючи
збільшення
потужності
підприємства
та
зношеність
системи
1 169 300,00 електропостачання.
капітальний ремонт системи
електропостачанняи вул.Г.Кондратьєва, 143
100 000,00 100,0 тис. грн.,
(заміна силових кабелів від ввідного
розподільчого пристрою, заміна автоматичних
вимикачів в щитах силових (ЩС) та в щитах
700 000,00 освітленнявул.Іллінська, 48/50
2 697 760,00
апарат підводного витягування хребта
вертикального типу Альціона-ОІУг (для
531 250,00 розміщення в медичному басейні)
на придбання апарату підводного витягування
хребта вертикального типу Альціона-01 (для
568 510,00 розміщення в медичному басейні)

співфінансування для придбання системи
1 000 000,00 комп’ютерної томографії
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 3
598 000,00 УРАЖЕННЯМ НЕРВОВОЇ СИСТЕМИ».
> т 3 350 000,00
1 000 000,00 капітальний ремонт урологічного відділення
облаштування приміщення рентген кабінету
350 000,00 стаціонару, відповідно санітарних вимог .
придбання амбулатории (800 тис.грн.) та
проведення реконструкції (1200 тис. грн.) в
2 000 000,00 с.В.Чернеччина
180 000,00
на проведення завершальних ремонтних робіт
180 000,00 харчоблоку
жвжші

Начальник управління

О.Ю.Чумаченко

Сумська міська рада
УПРАВЛІННЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я
вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 787-000
Е-таіІ: ио2@зтг.§оу.иа
Код ЄДРПОУ 02013165

20.07.2021

№ 24.01-04/ Д7

На№ _________________ від_______________

Голові ПОСТІЙНОЇ комісії
з питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму,
сім’ї, молоді і спорту
Домінас В.М.

Управління охорони здоров’я Сумської міської ради надає уточнення до
листа від 15.07.2021 р. № 24.01-04/753 щодо визначення пріоритетності
першочергових питань, які потребують фінансування у 2021 році, а саме:
1. Для забезпечення проведення заходів з протипожежної безпеки на
загальну суму 7 521,9 тис. гри.:
• 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 КРІП «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 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.З-а.
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..
На 2021 рік планові видатки на закупівлю медичних виробів та інших
засобів, якими забезпечуються особи з інвалідністю, діти з інвалідністю та
визначені категорії осіб в закладах охорони здоров’я для використання в
амбулаторних умовах становлять 900,7 тис.грн. або 12,7% від потреби.
Додатково необхідно - 4701,5тис.грн. (Аналіз видатків наведено у додатку №1).
Беручи до уваги низький відсоток забезпеченості (12,7%), до управління та
адміністрацій комунальних некомерційних підприємств надходить велика
кількість скарг щодо не повного відпуску медичних виробів до потреби.
Просимо виділити - 2000,0 тис. грн. (42,5% від суми додаткової потреби
4701,5тис. грн.). Кошти необхідно спрямувати на забезпечення медичними
виробами (підгузки, калоприймачі, сечоприймачі та ін.) осіб з інвалідністю та
дітей з інвалідністю.

3. Для забезпечення пільгової категорії населення с. Стецьківка
відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 17.08.1998 № 1303 «ГІро
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. 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.
5. На придбання автомобіля для надання стоматологічної допомоги
пільговій категорії населення вдома для КНП «Клінічна стоматологічна
поліклініка» СМР у сумі 400,0 тис.грн.
Станом на 01.07.2021 року на балансі установи обліковується
автомобіль ЗАЗ «Славута» державний номер ВМ 2482 АР. Даний автомобіль
використовується для надання медичної стоматологічної допомоги пацієнтам
на дому та для вирішення господарських питань. Відповідно до бухгалтерських
даних станом на 01 січня 2021 року автомобіль ЗАЗ «Славута» має 100% знос.
Технічний стан автомобіля вважається незадовільним, оскільки потребує
капітального ремонту (двигуна, ходової частини та кузову). Більшість
запчастин на даний вид транспорту вже не виробляються заводом виробника,
що ускладнює проведення ремонту.
Придбання
автомобіля
особливо
необхідне
для
забезпечення
обслуговування пацієнтів на дому - це люди з обмеженими можливостями, які
не можуть самостійно пересуватися. За рік поліклініка обслуговує в середньому
450 пацієнтів.
6. 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.;
• КРІП «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
З 159,3 тис.грн.:
• КНП «Клінічна лікарня №5» СМР на придбання потужного дизельгенератора 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-01 Уг (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. В 2016 року
проводився ремонт харчоблоку, оскільки було обмежене фінансування
залишилося ряд невиконаних робіт: шпаклювання, фарбування стін; заміна
світильників; заміна вхідної групи дверей, вікна; встановлення пожежних шаф;
ремонт ганку.

Начальник управління

Авдєєва,

О.Ю. Чумаченко

ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Суми, вул. Харківська, 35, тел. 70 05 11
е-таіі: тоїогі 5рогі@икг.пеі
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Відділу з організації діяльності
ради Сумської міської ради

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального
захисту
населення,
освіти,
науки, культури, туризму, сім’ї,
молоді та спорту
Домінас В.М.
Розглянувши та опрацювавши Вашого листа, що надійшов на
електронну пошту відділу 22.06.2021 року щодо опрацювання та візування
проекту 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», повертаємо даний проект
рішення на доопрацювання, тому що:

1. Пункт 12, у запропонованій редакції, не відповідає пункту 12 Постанови
КМУ №>1198 від 18 грудня 2018 року «Про затвердження типових положень
про молодіжні консультативно-дорадчі органи».
2. Згідно з пунктом 16 рішення Сумської міської ради №1059-МР від 19
травня 2021 року «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді»
голова молодіжної ради обирається шляхом рейтингового голосування.
Враховуючи вищевикладене зазначаємо, що підтриманий постійною
комісією проект 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» не відповідає вимогам
постанови КМУ №1 198 від 18 грудня 2018 року «Про затвердження типових
положень про молодіжні консультативно-дорадчі органи».
Порівняльна таблиця додається.

// і
// ■'

Начальник відділу
у справах молоді та спорту

Є.О. Обравіт

Порівняльна таблиця
до проекту рішення «Про внесення змін до рішення Сумської міської
ради від 19 травня 2021 року №1059-МР «Про створення Молодіжної
ради при Сумській міській раді»
Редакція із запропонованими
змінами

Пункт 12.

Зміст Постанови КМУ
№1198 від 18 грудня 2018 року «Про
затвердження типових положень
про молодіжні консультативно__________дорадчі органи»_________
Пункт 12.

Під час проведення установчих зборів,
які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з
числа кандидатів до нового складу
молодіжної ради обирається лічильна

Під час проведення установчих
зборів, які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з
числа кандидатів до нового складу
молодіжної ради обирається лічильна
комісія, голова, секретар установчих
комісія, голова, секретар установчих
зборів, а також обирається новий склад зборів, заслуховується інформація
молодіжної ради шляхом рейтингового голови або іншого уповноваженого
голосування кандидатами до складу
члена попереднього складу
Молодіжної ради при Сумській міській молодіжної ради про її діяльність,
якщо така рада була утворена, а
раді.
також обирається новий склад
молодіжної ради.

Начальник відділу
у справах молоді та спорту

Є.О. Обравіт
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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
СЕСІЯ

VIII СКЛИКАННЯ

РІШЕННЯ
від
м. Суми

2021 року №
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Про внесення змін до рішення
Сумської міської ради від 19 травня
2021 року № 1059-МР «Про створення
Молодіжної ради
при
Сумській
міській раді»

т®

.

силуоаьу —

З метою приведення Положення про Молодіжну раду при Сумській
міській раді у відповідність до вимог чинного законодавств, ураховуючи
вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 18 грудня 2018 року
№ 1198
«Про
затвердження типових
положень
про
молодіжні
консультативно-дорадчі органи», та рішення постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури,
туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради VIII скликання
(протокол № 6 від 22.06.2021), керуючись статтею 25 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року
№ 1059-МР «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді», а
саме: абзац 21 пункту 12 Додатку 1 до рішення викласти у новій редакції:
«Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу
молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих
зборів, а також обирається новий склад молодіжної ради шляхом
рейтингового голосування кандидатами до складу Молодіжної ради при
Сумській міській раді».
Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Домінас В.М.
Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту (Домінас В.М.).
Проект рішення підготовлений постійною комісією з питань охорони здоров’я, соціального захисту
населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту (Домінас В.М.).
Доповідач - заступник голови Молодіжної ради при Сумській обласній державній адміністрації
(Бондаренко М.О.), Домінас В.М.

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до Положення «Про Молодіжну раду при Сумській міській раді»
Зміст чинного положення

Пункт 12.
Під час проведення установчих
зборів, які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з
числа кандидатів до нового складу
Молодіжної
ради
обирається
лічильна комісія, голова, секретар
установчих
зборів,
а
також
обирається новий склад Молодіжної
ради,
який
затверджується
більшістю голосів від загального
складу ініціативної групи.

Голова постійної комісії

Редакція із запропонованими
______________змінами_____________
Пункт 12.
Під час проведення установчих
зборів, які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з
числа кандидатів до нового складу
молодіжної
ради
обирається
лічильна комісія, голова, секретар
установчих
зборів,
а
також
обирається новий склад молодіжної
ради
шляхом
рейтингового
голосування кандидатами до складу
Молодіжної ради при Сумській
і міській раді.

В.М. Домінас

ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
м. Суми. вул. Харківська, 35, тел. 70 05 11
е-т а і 1: гпоіосї 5рогг@икг.пеї
22.06.2021
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Відділу з організації діяльності
ради Сумської міської ради

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального
захисту
населення,
освіти,
науки, культури, туризму, сім’ї,
молоді та спорту

Домінас В.М.
Розглянувши

та

опрацювавши

Вашого

листа,

що

надійшов

па

електронну пошту відділу 22.06.2021 року щодо опрацювання та візування
проекту рішення Сумської міської ради «ГІро внесення змін до рішення

Сумської міської ради від 19 травня 2021 року №1059-МР «Про створення
Молодіжної ради при Сумській міській раді», повертаємо даний проект

рішення на доопрацювання, тому що:
1. Пункт 12, у запропонованій редакції, не відповідає пункту 12 Постанови

КМУ №1198 від 18 грудня 2018 року «Про затвердження типових положені,
про молодіжні консультативно-дорадчі органи».
2. Згідно з пунктом 16 рішення Сумської міської ради №1059-МР від 19

травня 2021 року «Про створення Молодіжної ради при Сумській міській раді»
голова молодіжної ради обирається шляхом рейтингового голосування.

Враховуючи вищевикладене зазначаємо, що підтриманий постійною
комісією проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до
рішення Сумської міської ради від 19 травня 2021 року №1059-МР «Про
сч вороння Молодіжної ради при Сумській міській раді» не відповідає вимогам
постанови КМУ №1 19& від 18 грудня 2018 року «Про затвердження типових
положепь про молоділо!і консул ьтативно-дорадчі органи».
Порівняльна таблиця додасться.

Начальник відділу
у справах молоді та спорту

Є.О. Обравіт

П о р і в н я л ь н а та б л и и я
до проекту рішення «Про внесення змін до рішення Сумської міської
ради від 19 травня 2021 року К«1059-МР «Про створення Молодіжної
ради при Сумській міській раді»
Редакція із запропонованими
змінами

Пункт 12.

Зміст Постанови КМУ
УН 198 від 18 і рудня 2018 року «Про
затвердження типових положень
про молодіжні консультативио_______ дорадчі органи»
__
Пункт 12.

Під час проведення установчих зборів, Під час проведення установчих
які відкриває уповноважений
’ зборів, які відкриває уповноважений
представник ініціативної групи, з
представник ініціативної групи, з
числа кандидатів до нового складу
і числа кандидатів до нового складу
молодіжної ради обирається лічильна
' молодіжної ради обирається лічильна
комісія, голова, секретар установчих
комісія, солева. секретар установчих
зборів, а також обирається новий склад збор і в, заслухо вусться і иформаці я
молодіжної ради шляхом рейтингового голови або іншого уповноваженого
голосування кандидатами до складу
І члена попереднього складу
Молодіжної ради при Сумській міській : молодіжної ради про її діяльність,
раді.
якщо така рада була утворена, а
| також обирається новий склад
мол оді ж і юї ради.
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Сумська міська рада
ПРАВОВЕ УПРАВЛІННЯ
майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-629,
Е-таіІ: ргауо@5тг.§оу.иа
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Сумському міському голові
Лисенку О.М.
ЮРИДИЧНИЙ ВИСНОВОК
до проекту 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» (далі - проект)

Розглянувши проект та проаналізувавши відповідні нормативні акти, на
виконання вимог ч. 6 ст. 29 Регламенту роботи Сумської міської ради VIII
скликання, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 04 грудня 2020
року № 1-МР (зі змінами), повідомляємо наступне.
Проектом рішення пропонується внести зміни до абзацу 21 пункту 12
Положення про Молодіжну раду при Сумській міській раді (Додаток 1 до рішення
Сумської міської ради від 19 травня 2021 року № 1059-МР «Про створення
Молодіжної ради при Сумській міській раді»), якими передбачені процедурні
моменти проведення установчих зборів.
Перш за все слід зазначити, що метою створення Молодіжної ради є
можливість активізувати рух створення молодіжних консультаційно-дорадчих
органів, що посилить участь молоді у прийнятті рішень на місцях.
У зв’язку з чим, уряд впровадив Типове положення про молодіжний
консультативно-дорадчий орган місцевого рівня, затверджене постановою
Кабінету Міністрів України від 18.12.2018 № 1198 (далі - Типове положення), що
дає можливість уніфікувати ради по всій країні та активізувати рух створення
молодіжних консультаційно-дорадчих органів в Україні.
Звертаємо увагу, що в Положення про Молодіжну раду при Сумській міській
раді (далі - Положення) адаптовано норми Типового положення, але деякі з них
мають некоректний та суперечливий зміст.
Так, у разі, коли молодіжна рада утворюється вперше, порядок їх делегування
визначається ініціативною групою з підготовки установчих зборів, сформованою
місцевою радою (далі - ініціативна група).
Для формування складу молодіжної ради місцева рада не пізніше ніж за 60
календарних днів до визначеної дати проведення установчих зборів утворює
ініціативну групу з їх підготовки за участю представників інститутів
громадянського суспільства.
До складу ініціативної групи входять делеговані члени діючої молодіжної
ради (якщо її повноваження не були припинені достроково), представники

інститутів громадянського суспільства, які не представлені у складі молодіжної
ради, представники місцевої ради, при якій утворюється молодіжна рада (абз. 4 п.
8, абз. 1, 4 п. 12 Типового положення).
Склад молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом
рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на установчих
зборах (п. 9 Типового положення).
Таким чином, ураховуючи вищевикладене, з метою недопущення звуження
прав громадян та уникнення суперечливого змісту, пропонуємо абз. 21 п. 12
Положення викласти в наступній редакції: «Під час проведення установчих
зборів, які відкриває уповноважений представник ініціативної групи, з числа
кандидатів до нового складу молодіжної ради обирається лічильна комісія, голова,
секретар установчих зборів, заслуховується інформація голови або іншого
уповноваженого члена попереднього складу молодіжної ради про її діяльність,
якщо така рада була утворена, а також обирається новий склад молодіжної ради
шляхом рейтингового голосування за кандидатів, які особисто присутні на
установчих зборах».

Начальник управління

Прокопенко А.М.

О.В. Чайченко

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 70-19-15, 70-19-17, факс 70-19-17
Е-таі1: ззс1@зтг.§оу.иа код за ЄДРПОУ 34743343

№

На №_____________ від______________

Секретарю
Сумської міської ради
Резніку О. М.
Інформація 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 II квартал 2021 року”
Пункт 3. Виконується

Підпункт 3.1. Виконується
За II квартал 2021 року Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської
міської ради спільно з ювенальною превенцією Сумського відділу поліції (м. Суми)
ГУНП України в Сумській області було проведено 1 спільний профілактичний
рейд у нічний час.
Під час рейду не виявлено дітей, які б перебували місті у нічний час без
супроводу дорослих.
Також, було проведено 4 рейди «Сім’я», під час яких виявлено двоє дітей
відповідно до яких були вжиті крайні заходи соціально - правового характеру.
На обліку в управлінні за II квартал 2021 року перебуває 53 дітей, які
опинились у складних життєвих обставинах, 26 із них взято на облік у звітному
періоді.
У зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків по відношенню
до дітей, Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради 7 дітей
було направлено до центру соціально - психологічної реабілітації дітей області,
5 дітей до родини патронатного вихователя та 3 дитини до Сумського обласного
спеціалізованого будинку дитини.
З метою контролю за умовами утримання і виховання дітей спеціалістами
Управління перевірено умови проживання дітей у 172 сім’ях.
Управлінням проводилась індивідуальна робота з 11 дітьми, які
засуджуються за вчинення кримінальних правопорушень.
За ухилення батьків від виконання батьківських обов’язків Управлінням
підготовлено та направлено до суду 5 позовних заяв щодо позбавлення батьків
батьківських прав та одна позовна заява про відібрання дитини від батьків без
позбавлення батьківських обов’язків

З метою недопущення безпритульності та бездоглядності серед учнів закладів
освіти, Управлінням опрацьовано 18 зверненнь, відповідно до яких проводилась
профі лактично-роз ’ яснювальна робота.
Опрацьовано 26 повідомлень про випадки жорстокого поводження відносно
дітей. З’ясовано причини, що спонукали дорослих до жорстокості.
Проведено 8 засідання комісії з питань захисту прав дитини, де розглянуто 109
питання щодо надання дозволу на укладення майнових угод та 102-спірних питань
щодо захисту немайнових прав дітей.
Підпункти 3. 2, 3.3. Виконуються
Управлінням підприємництва та споживчого ринку з метою впорядкування
роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім
безалкогольного), недопущення їх реалізації неповнолітнім, сприяння зменшенню
алкогольної залежності, здійснюється контроль за виконанням рішення Сумської
міської ради від 29.02.2012 року №1211 - МР «Про обмеження реалізації
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території
Сумської міської територіальної громади проводяться нічні рейди, під час яких
здійснюється контроль за дотриманням даного рішення.
Так, за другий квартал 2021 року адміністративною комісією при
виконавчому комітеті Сумської міської ради розглянуто 6 протоколів про
адміністративні правопорушення за ч. 2 ст. 156 КУпАП. (Продаж неповнолітнім
спиртних напоїв та тютюнових виробів)

Підпункт 3.4. Виконується
Працівниками сектору ювенальної превенції Сумського РУП ГУНП в
Сумській області за неналежне виконання батьківських обов’язків складено 154
адміністративних протоколи.

Пункт 4. Виконується
У закладах освіти зміст рішення Сумської міської ради №3956-МР
доведений до дітей та їх батьків. Дана інформація розміщена в інформаційних
куточках шкіл міста. Зміст рішення постійно доводиться та роз’яснюється
Управлінням «Служба у справах дітей» Сумської міської ради, Управлінням освіти
і науки, Сумським міським центром соціальних служб, ювенальної превенції
Сумського РУП ГУНП в Сумській області дітям та їх батькам під час проведення
інформаційно - профілактичної роботи в закладах освіти і науки.
До порядку денного батьківських зборів у закладах освіти включаються
актуальні питання щодо виховання дітей, проводяться зустрічі з медичними
працівниками та співробітниками правоохоронних органів.

Пункт 5. Виконується
Адміністрації розважальних закладів постійно попереджаються про
недопустимість перебування неповнолітніх у закладах у нічний час, заборону
продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім.
Заступник начальника
Управління «Служба у справах дітей»

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови
з питань діяльності виконавчих
органів ради

■
А^-1- Павленко

В. В. Мотречко

Сумська міська рада

УПРАВЛІННЯ «СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ»
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 701-915, факс 701-917
Е-таі1: 55с1@5тг.доу.иа код за ЄДРПОУ 34743343

№1588/27.1-25

16.07.2021

Голові ПОСТІЙНОЇ комісії з
питань планування
соціально-економічного
розвитку, бюджету, фінансів,
розвитку підприємництва,
торгівлі та послуг,
регуляторної політики
Шнлову В.О.

О*

Голові постійної комісії з
питань охорони здоров’я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї,
молоді і спорту
Домінас В.М.

З метою підтримки дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського
піклування, дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, підтримки
розвитку сімейних форм виховання, а саме - дитячих будинків сімейного типу,
прошу погодити додаткове фінансування заходів Програми з реалізації
Конвенції ООН про права дитини Сумської міської територіальної громади на
2022-2024 роки:
Завдання програми «Питання матеріального та фінансового забезпечення
дитячих будинків сімейного типу» в сумі:
■7 - 90000,00 гривень - 2022 рік; (6 будинків по 15000,00 грн.)
105000,00 гривень - 2023 рік; (7 будинків по 15000,00 грн.)
120000,00 гривень - 2024 рік. (8 будинків по 15000,00 грн.)

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 78-97-77
Е-таі1: о8УІ1а@5іпг.еоу.иа

30.06.2021 № 13-01-18/
Голові постійної комісії з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї,
молоді та спорту Сумської міської ради
Домінас В.М.

Шановна Валентино Михайлівно!
На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради
від 18.05.2021 № 329 «Про організацію оздоровлення, відпочинку і зайнятості
дітей Сумської міської територіальної громади в літній період», з метою
соціальної підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки, визначення механізму використання коштів бюджету Сумської
міської територіальної громади, відповідно до програми Сумської міської
територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки», затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР (зі
змінами) та програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна
підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»,
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року №
5996-МР (зі змінами), програми «Молодь територіальної громади м. Суми на
2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28
листопада 2018 року № 4149-МР (зі змінами), було підготовлено проект
рішення «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».
Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути на черговому засіданні
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради
проект рішення «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».

Додається проект рішення з додатками на 7 арк. у 1 прим.
Начальник управління освіти і науки
Сумської міської ради
Тетяна Максимовська 789-757

Данильченко

Проект
Оприлюднено «__»_______ 2021 р.

Сумська міська рада
VIII СКЛИКАННЯ___ СЕСІЯ

РІШЕННЯ
від
м. Суми

2021 року №

-МР

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
На виконання рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від
18.05.2021 № 329 «Про організацію оздоровлення, відпочинку і зайнятості дітей
Сумської міської територіальної громади в літній період», з метою соціальної
підтримки дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,
визначення механізму використання коштів бюджету Сумської міської
територіальної громади, відповідно до законів України «Про оздоровлення та
відпочинок дітей, «Про охорону дитинства», «Про соціальний і правовий
захист військовослужбовців та захист членів їх сімей», «Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту», програми Сумської міської
територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки», затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР (зі
змінами) та програми Сумської міської територіальної громади «Соціальна
підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022 роки»,
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 27 листопада 2019 року
№ 5996-МР (зі змінами), програми «Молодь територіальної громади м. Суми
на 2019 - 2021 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 28
листопада 2018 року № 4149-МР (зі змінами), керуючись статтею 40 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Порядок 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 (додається ).
2. Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради
(Липова С.А.) здійснювати фінансування у межах видатків, передбачених у

бюджеті Сумської міської територіальної громади на виконання програм
Сумської міської територіальної громади «Милосердя» на 2019-2021 роки»,
«Соціальна підтримка захисників України та членів їх сімей» на 2020-2022
роки» та програми «Молодь територіальної громади м. Суми на 2019 - 2021
роки».
4. Дане рішення набирає чинності з моменту прийняття.
5. Визнати, що рішення Сумської міської ради від 21 червня 2017 року
№ 2317-МР «Про затвердження Порядку надання безкоштовних путівок за
рахунок коштів міського бюджету до позаміських дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку (м. Суми) для дітей, батьки яких є учасниками
бойових дій в Афганістані або отримали тілесні ушкодження під час Революції
гідності» втратило чинність з дня набрання чинності цього рішення.
6.
Організацію
виконання
даного
рішення
покласти
на
заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Полякова С.В.

Сумський міський голова

О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
,/Дл
/ 2021 р.
Ініціатор розгляду питання - постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради (Домінас В.М.)
Проект рішення підготовлено - управлінням освіти і науки Сумської міської ради.
Доповідач:
начальник
управління
освіти
і
науки
Сумської
міської
ради
(Данильченко А.М.).

Додаток
до 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»
від
2021 року №
-МР

Порядок
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 (далі - Порядок)
1. Порядок визначає організацію підбору і направлення учнів закладів
загальної середньої освіти підпорядкованих управлінню освіти і науки Сумської
міської ради до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, та поширює свою
дію на осіб, які на момент звернення проживають у межах території Сумської
міської територіальної громади (далі - Сумська міська ТГ).
2. До дитячих закладів оздоровлення та відпочинку направляються діти
віком від 7 до 18 років.
3. Кошти бюджету Сумської міської ТГ спрямовуються на організацію
оздоровлення та відпочинку дітей, які потребують особливої соціальної уваги та
підтримки (далі - діти пільгових категорій):
- дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування;
- дітей осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини
першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх
соціального захисту» (дітей, батьки яких є захисниками України або загиблими
(померлими) захисниками України, дітей, батьки яких є учасниками бойових дій
на території інших держав);
- дітей з інвалідністю;
- дітей з малозабезпечених сімей.
4.
Розпорядники коштів бюджету Сумської міської ТГ нижчого рівня
мають право здійснювати закупівлю та розподіл путівок до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, дитячих центрів України, визначаючи їх цільову
спрямованість, з урахуванням пільгових категорій дітей відповідно до вимог
чинного законодавства України.
5. Розпорядники коштів бюджету Сумської міської ТГ нижчого рівня
надають управлінню освіти і науки Сумської міської ради інформацію про
закупівлю та розподіл путівок до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку до
05 числа щомісячно впродовж червня-вересня.
6.
Прийом заяв від батьків або інших законних представників дітей

пільгових категорій та розподіл путівок до позаміських дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, дитячих центрів України, що були придбані за
рахунок коштів бюджету Сумської міської ТГ, здійснюється комісіями з
розподілу путівок для дітей пільгових категорій при закладах загальної середньої
освіти.
7. Надання путівок до позаміських дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку Сумської міської ТГ дітям пільгових категорій, до дитячих центрів
України дітям, батьки яких є загиблими (померлими) захисниками України
здійснюється їх батькам або іншим законним представникам, які мають фактичне
місце проживання у межах території Сумської міської ТГ, відповідно до їх
звернень.
8. Батьки або інші законні представники дітей пільгових категорій мають
право отримати путівку до позаміського дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку, дитячих центрів України за рахунок коштів бюджету Сумської
міської ТГ один раз на рік за умови, що така путівка не надавалась дитині в
поточному році за рахунок коштів державного, обласного бюджетів.
9.
У разі встановлення факту видачі путівки з порушенням чинного
законодавства заклад загальної середньої освіти у місячний строк із дня
виявлення такого факту вживає заходи щодо повернення коштів у розмірі повної
вартості путівки та перераховує зазначені кошти в дохід бюджету.
10. Для отримання безкоштовної путівки батьки або інші законні
представники дитини звертаються до адміністрації закладу загальної середньої
освіти і подають наступні документи:
10.1. Для дітей-сиріт; дітей, позбавлених батьківського піклування:
а) заяву, від законних представників дитини, у якій заявник зазначає, що
попереджений про відповідальність за достовірність наданої інформації, про те,
що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не враховуючи
санаторно-курортні, лікувальні заклади, табори з денним перебуванням), згоду
щодо надання дозволу на обробку персональних даних згідно з Законом України
«Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) документ, що підтверджує статус дитини-сироти або дитини, позбавленої
батьківського піклування (копія);
г) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ.
10.2. Для дітей, батьки яких є захисниками України:
а) заяву, від батьків або інших законних представників дитини, у якій
заявник зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої
інформації, про те, що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не
враховуючи санаторно-курортні, лікувальні заклади, пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку), згоду щодо надання дозволу на обробку
персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) документ, що підтверджує належність дитини до зазначеної категорії

(копію);
г) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ.
10.3. Для дітей, батьки яких є загиблими (померлими) захисниками України:
а) заяву, від батьків або інших законних представників, у якій заявник
зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої
інформації, про те, що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не
враховуючи санаторно-курортні, лікувальні заклади, пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку), згоду щодо надання дозволу на обробку
персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) копію посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув (помер)
чи пропав безвісти під час проходження військової служби та/або копія
посвідчення члена сім’ї загиблого (або довідку - для дитини);
г) документ, що підтверджує смерть захисника України, які загинули
(пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії, каліцтва або
захворювання, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній
операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах
антитерористичної операції у період її проведення, під час безпосередньої участі у
здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській
областях, у забезпеченні їх здійснення, перебуваючи безпосередньо в районах та у
період здійснення зазначених заходів;
ґ) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ'.
10.4. Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій на території інших
держав:
а) заяву, від батьків або інших законних представників, у якій заявник
зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої
інформації, про те, що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не
враховуючи санаторно-курортні, лікувальні заклади, пришкільні, профільні
табори, табори праці та відпочинку), згоду щодо надання дозволу на обробку
персональних даних згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) копію документа, який засвідчує факт безпосередньої участі батьків у
бойових діях на території інших держав;
г) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ.
10.5. Для дітей з інвалідністю (направляються у разі відсутності медичних
протипоказань та здатні до самообслуговування):
а) заяву, від батьків або інших законних представників, у якій заявник
зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої
інформації, про те, що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не

враховуючи санаторно-курортні, лікувальні заклади, табори з денним
перебуванням), згоду щодо надання дозволу на обробку персональних даних
згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в) посвідчення дитини-інваліда (копія) або документ, який підтверджує
належність дитини до зазначеної категорії, виданий органами соціального захисту
населення (копія);
г) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ.
10.6. Для дітей з малозабезпечених сімей:
а) заяву, від батьків або інших законних представників, у якій заявник
зазначає, що попереджений про відповідальність за достовірність наданої
інформації, про те, що дитина у поточному році не забезпечувалася путівкою до
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку за рахунок бюджетних коштів (не
враховуючи санаторно-курортні, лікувальні заклади, табори з денним
перебуванням), згоду
щодо надання дозволу на обробку персональних даних
згідно з Законом України «Про захист персональних даних»;
б) копію свідоцтва про народження дитини;
в)
довідку
про
призначення
державної
соціальної
допомоги
малозабезпеченим сім’ям, яка дійсна на момент заїзду дитини до дитячого
закладу оздоровлення та відпочинку;
г) документ, що підтверджує фактичне місце проживання дитини у межах
території Сумської міської ТГ.
11. Організація супроводу та довозу дітей пільгових категорій до дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих центрів України й у зворотному
напрямку забезпечується у встановленому законодавством порядку батьками або
іншими законними представниками.
12. Витрати на проїзд дітей пільгових категорій до позаміських дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку, дитячих центрів України, а також від’їзд
здійснюється за рахунок коштів батьків або інших законних представників та
інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
13. У разі неприбуття дитини пільгової категорії до позаміських дитячих
закладів оздоровлення та відпочинку Сумської міської ТГ, дитячих центрів
України у п’ятиденний термін, кошти у повному обсязі повертаються закладом
оздоровлення на розрахунковий рахунок, з якого здійснювалась оплата.
14. Контроль за використанням коштів бюджету Сумської міської ТГ
покладається на управління освіти і науки Сумської міської ради.

Сумський міський голова
Виконавець^ Данильченко А.М.
■л-1

2021 р.

О.М. Лисенко

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 7%9-ТЛ
Е-таі1: О5УІіа@5тг.еоу.иа

ССМ.2021 № 13.01-18/Л/ФА
Голові постійної комісії з питань планування
соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики Сумської
міської ради
Володимиру ШИЛОВУ
Голові постійної комісії з питань охорони
здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї,
молоді та спорту
V Валентині ДОМІНАС

0

0-Г

а/

Директору
Департаменту фінансів, економіки та
інвестицій Сумської міської ради
Світлані ЛИПОВІЙ

Враховуючи рішення постійної комісії з питань планування соціальноекономічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі
та послуг, регуляторної політики Сумської міської ради від 10 червня 2021 року
щодо опрацювання питання фінансування першочергових потреб галузі,
звертаємося з проханням розглянути пропозиції, які потребують додаткових
коштів, а саме:
1.
У зв’язку із тим, що бюджетом галузі передбачено неповну суму
коштів на оздоровлення та збільшенням кількості дітей пільгових категорій і
підвищенням вартості путівок у закладах оздоровлення є потреба у виділенні
коштів у сумі 3502000,0 гривень.
2.
Через збільшення кількості дітей пільгових категорій від
запланованого виникла незабезпеченість коштів у сумі 500300,0 гривень на
витрати харчування на оздоровлення вихованців закладів дошкільної освіти.
3.
При планування 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 на оплату послуг теплопостачання у сумі
11001400,0 гривень.

4.
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) є потреба у
виділенні коштів для співфінансування понад 2500000,00 гривень.
5.
Управлінням освіти і науки Сумської міської ради подано
6 проектів на фінансування з державного бюджету по Програмі «Спроможна
школа для кращих результатів», за умовами якої співфінансування з бюджету
територіальної громади становить 1883184,0 гривні (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
- 300709,0 грн).
6.
У зв’язку з побудовою нового закладу дошкільної освіти є потреба
у виділенні коштів у сумі 5440977,0 гривень на придбання різноманітного
обладнання для функціонування садочку.
7.
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. На виконання робіт є потреба у виділенні коштів у
сумі 3243963,0 гривні (ЗДО №13 - 822758,0 грн, ЗДО №19 - 914774,0 грн,
ССШ№10 - 853943,0 грн, СПШ №11 - 652488,0 грн).
8.
На виконання припису ДСНС та з метою завершення ремонту
пожежного водогону є потреба у виділенні коштів у сумі 87247,0 гривень для
Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № З
ім. генерал-лейтенанта А.Морозова м. Суми, Сумської області.
9.
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) є
потреба у виділенні коштів у сумі 280821,0 гривень.
10. 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 сараю
класичної гімназії, яка входить в комплекс архітектурної пам’ятки міста, є
потреба у виділенні коштів у сумі 50000,0 гривень на виготовлення ескізного
проекту.
11. З метою завершення комплексної термомодернізації та усунення
протікання покрівель у Сумському дошкільному навчальному закладі (ясласадок) № 2 "Ясочка" м. Суми, Сумської області та Сумському дошкільному
навчальному закладі (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник» Сумської
міської ради, є потреба у виділенні коштів у сумі 107760,0 гривень з
розрахунку 53880,0 гривень на заклад для виготовлення проектно-кошторисної
документації на капітальний ремонт покрівлі з утепленням.
12. З метою виготовлення проектно - кошторисної документації на
проведення капітальних ремонтів спортивного майданчику Комунальної
установи Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів ім. В. С. Стрельченка Язі
м. Суми Сумської області та отримання позитивного експертного звіту її
кошторисної частини є потреба у виділенні коштів у сумі 53880,00 гривень
13. Рішенням уряду (Постанова КМУ від 19 травня 2021 р. № 468-р)
Комунальній установі Сумський спеціальний реабілітаційний навчально виховний комплекс «Загальноосвітня школа І ступеня - дошкільний
навчальний заклад № 34» Сумської міської ради виділено кошти державної
субвенції у сумі 1224916,0 гривень на капітальний ремонт покрівлі з
утепленням, проте загальна кошторисна вартість становить 238366,07 гривень.
Зважаючи на вищезазначене, є потреба у виділенні додаткових коштів у сумі
1158751,0 гривень.
14. Комунальній установі Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№5, м. Суми, Сумської області у поточному році виділено кошти у сумі
500000,0 гривень на капітальний ремонт приміщень, проте загальна
кошторисна вартість становить 570023,67 гривень. Зважаючи на вищезазначене,
є потреба у виділенні додаткових коштів у сумі 70024,0 гривень.
15. Враховуючи депутатське звернення Вадима АКПЄРОВА є потреба
у виділенні додаткових коштів у сумі 100000,0 гривень (придбання
будівельних матеріалів та обладнання для гуртка «Дзюдо) та 50000,0 гривень
(придбання меблів та обладнання для інклюзивно-ресурсної кімнати) для
Великочернечченського закладу загальної середньої освіти.
16. Враховуючи депутатське звернення від народного депутата Ігоря
ВАСИЛЬЄВА є потреба у виділенні додаткових коштів у сумі 50000,0 гривень
для придбання метаталопластикових вікон у Сумському закладі загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів №26 Сумської міської ради.
Крім того, управління освіти і науки Сумської міської ради зверталося до
постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку,
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної

політики Сумської міської ради з проханням виділити кошти у сумі
53880,0 гривень для Сумського дошкільного навчального закладу (ясла-садок)
№ 6 "Метелик" м. Суми, Сумської області на виготовлення проектнокошторисної документації по капітальному ремонту покрівлі з утепленням та
для розрахунку за капітальний ремонт харчоблоку Комунальної установи
Сумська спеціалізована школа І ступеня № ЗО “Унікум” Сумської міської ради
у сумі 618634,0 гривні.
Загальна сума додаткових коштів становить 30752821,00 гривня.
З повагою

Начальник управління освіти
і науки Сумської міської ради
Дворянинова 789-761

Антойіна ДАНИЛЬЧЕНКО

£>/ Інформація про додаткову потребу по головному розпоряднику коштів управлінню освіти і
науки СМР
№ (в
порядк
У
пріор ит
сту)

Назва категорії, заходу або
виду робіт

Назва закладу або
розпорядника
коштів

управління освіти і
науки Сумської
міської ради та
заклади загальної
середньої освіти

1

путівки для оздоровлення
учнів пільгових категорій

2

управління освіти і
витрати на харчування на науки Сумської
оздоровлення вихованців
міської ради та
закладів дошкільної освіти заклади дошкільної
освіти

3

4

оплата послуг
теплопостачання

співфінансування "Нова
українська школа"

управління освіти і
науки Сумської
міської ради та
заклади загальної
середньої освіти

управління освіти і
науки Сумської
міської ради та
заклади загальної
середньої освіти

Сума
необхідни
х коштів

Додаткова інформація

на сесії, що відбулася
14.07.2021 року, виділено
3502000 2000000,00 грн, тому
відпала потреба у виділенні
залишку коштів
збільшення кількості дітей
пільгових категорій, які
500300 влітку відвідують заклади
дошкільної освіти понад
планову, передбачену у
бюджеті на 2021 рік

при плануванні бюджету
галузі видатки за
теплопостачання по ТОВ
«Сумитеплоенерго»
1,1001,400 застосовувався тариф
1211,30 грн/Гкал, проте
вартість однієї Гкал
збільшилася до 1613,76
грн/Г кал

уточнена сума
співфінансування
2218252,00 грн, на
виконання п.4 постанови
Кабінету Міністрів України
від 04.04.2018 року № 237
«Деякі питання надання
2500000 субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення
якісної сучасної та
доступної загальної
середньої освіти «Нова
українська школа» (зі
змінами)

1

управління освіти і
науки Сумської
міської ради, ССШ
№ 1,ЗОШ№ 5,
ССШ № 9, ССШ №
ЗО, ЗОШ № 4

уточнена сума
співфінансування
(363^563,00 гри, па
виконання постанови
<абінету Міністрів України
від 12 лютого 2020 року №
1883184 100 «Деякі питання надання
субвенції з державного
бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію
програми «Спроможна
школа для кращих
результатів» (зі змінами)

5

співфінансування по
Програмі "Спроможна
школа для кращих
результатів"

6

придбання обладнання для управління освіти і
функціонування нового
науки Сумської
садочку
міської ради

7

роботи з монтажу
пожежної сигналізації

управління освіти і
науки Сумської
міської ради та
заклади загальної
середньої освіти

уточнена сума, яку
необхідно виділити 3
бюджету по ЗДО №19 3243963
914774,0 грн, ССШ №10 853943,0 грн, всього
1768717,00 гривень

ремонт пожежного
водогону КУ ССШ № 3

управління освіти і
науки Сумської
міської ради

виконання припису ДСНС
та з метою завершення
87247
ремонту пожежного
водогону

капітальний ремонт
стадіону КУ ССШ № 2

управління освіти і
науки Сумської
міської ради, ССШ
№2

уточнена сума фінансування
28Ц821 230045,00 гривень
(партиципаторний бюджет)

8

9

управління освіти і
для збереження
науки Сумської
господарської будівлі
міської ради,
10
класичної гімназії (пам'ятка
Сумська класина
архітерктури)
гімназія

5440977

будівництво садочка у 12му мікрорайоні

на виконання
розпорядження міського
голови від 22.01.2021 року
№ 11 -Р «Про створення
50000 робочої групи для
обстеження аварійних
будівель та споруд закладів
освіти», відповідних
висновків роботи комісії 3
обстеження, доручення
Сумського міського голови

11

виготовлення ПКД на
капітальний реонт покрівлі
з утепленням ЗДО №№ 2,
14

виготовлення ПКД на
проведення капремонтів
12
спортивного майданчику
КУ ССШ № 1

управління освіти і
науки Сумської
міської ради, ЗДО №
2, 14

управління освіти і
науки Сумської
міської ради

капітальний ремонт
13 покрівлі з утепленням КУ
НВК № 34

управління освіти і
науки Сумської
міської ради

капітальний ремонт
14
приміщень КУ ЗОНІ № 5

управління освіти і
науки Сумської
міської ради

придбання будівельних
матеріалів та обладнання
для гуртка "Дзюдо"
(В еликочернеччинський
ЗЗСО)

управління освіти і
науки Сумської
міської ради,
15
придбання меблів та
Великочернеччинсь
обладнання для інклюзивно кий ЗЗСО
ресурсної кімнати
(Великочернеччинський
ЗЗСО)

107760

доручення міського голови,
для подання проекту на
53880
участь у конкурсі за кошти
ДФРР

загальна кошторисна
вартість капітального
ремонту становить
238366,07 грн, 13. Рішенням
уряду (Постанова КМУ від
19 травня 2021 р. № 468-р)
Комунальній установі
1158751 Сумський спеціальний
реабілітаційний навчально виховний комплекс
«Загальноосвітня школа І
ступеня - дошкільний
навчальний заклад № 34»
Сумської міської ради
виділено кошти державної
субвенції у сумі 1224916,0
гривень. Для повного
виконання робіт

загальна кошторисна
70024 вартість становить
570,023,67 грн, виділено з
бюджету 500000,00 гривень.

100000
депутатське звернення
Вадима АКПЄРОВА

50000

депутатське звернення
Вадима АКПЄРОВА

придбання

16

метаталопластикових вікон

у ЗЗСО № 26

управління освіти і
науки Сумської

міської ради, ЗЗСО

50000

№26

депутатське звернення від
народного депутата Ігоря

ВАСИЛЬЄВА

розрахунок за капітальний
харчоблоку
управління освіти і
установи
науки Сумської
Сумська
спеціалізована
міської ради, ССІІ1
школа І ступеня № ЗО
№30
“Унікум” Сумської міської

ремонт
Комунальної

17

618634 рекомендовано виділити

кошти

ради

виготовлення ПКД на

18

на ПБК було розглянуто та

управління освіти і

науки Сумської
капітальний реонт покрівлі
міської ради, ЗДО №
з утепленням ЗДО № 6
6

на ПБК було розглянуто та
рекомендовано виділити

53880

кошти

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел. факс (0542) 789-777
Е-таіІ: озуі(а@5іпг.цоу.иа

16.06.2021 № 13.01-18/1067

А •'

Постійній комісії з питань
охорони здоров’я, соціального
захисту населення, освіти,
науки, культури, туризму,
сім’ї, молоді та спорту
Сумської міської ради

Управління освіти і науки Сумської міської ради стосовно стану
підготовки таборів з денним перебуванням, які будуть функціонувати влітку
2021 року при закладах загальної середньої освіти Сумської міської
територіальної громади, повідомляє наступне.
На виконання п. 7.1. рішення виконавчого комітету Сумської міської
ради від 18.05.2021 № 329 «Про організацію оздоровлення, відпочинку та
зайнятості дітей Сумської міської територіальної громади в літній період»,
створено комісію, яка 8, 9 червня 2021 року обстежила табори з денним
перебуванням, які будуть функціонувати влітку 2021 року при закладах
загальної середньої освіти Сумської міської територіальної громади. Метою
обстеження було вивчення питання створення безпечних умов перебування у
них дітей та готовності до роботи в літній оздоровчий період 2021 року з
урахуванням карантинних обмежень.
Встановлено, що відпочинкові табори при закладах загальної середньої
освіти до роботи готові.
З 15 червня розпочали свою роботу 28 пришкільних таборів, де
відпочивають 201 1 дітей. Табори будуть працювати 14 робочих днів, з 6 годинним режимом роботи, 2-х разовим харчуванням. На харчування дітей з
бюджету Сумської міської ТГ виділено по 18 грн. на дитину. Остаточну вартість
дворазового харчування встановлюються в кожному закладі самостійно за
згодою батьків.
На оздоровлення дітей у цьому році з бюджету Сумської міської
територіальної громади виділено 3, 5 млн. грн. Із них на табір з денним
перебуванням (пришкільні табори) - 578 550 грн.
У першу чергу відвідувати пришкільні табори запропоновано дітям
пільгових категорій.

Для оздоровлення і відпочинку з бюджету Сумської міської ТГ виділено
коштів на 377 путівок у позаміські табори для дітей пільгових категорій (
2 646 000 грн).
Управлінням освіти і науки Сумської міської ради вивчено реальну
потребу в путівках у цьому році і до департаменту фінансів надані пропозиції
стосовно збільшення фінансування.
У закладах загальної середньої освіти створені комісії для прийому заяв
від батьків дітей пільгових категорій, які потребують особливої уваги та
підтримки, або осіб, що їх замінюють, та здійснення розподілу путівок до
позаміських дитячих закладів оздоровлення та відпочинку згідно з черговістю
поданих заяв у межах пільгових категорій, з урахуванням вимог законодавства
щодо пільгових категорій, які підлягають оздоровленню у першочерговому
порядку.

В.о. начальника управління освіти і науки
Феденко 789-750

Т.В.Дрига

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 787-100
Е-таі1: сІ52п@5тг.£ОУ.иа Код ЄДРПОУ 26440890

ВДа№

від__________

Голові постійної комісії з питань
планування
соціально
економічного розвитку, бюджету,
фінансів,
розвитку
підприємництва,
торгівлі
та
послуг, регуляторної політики
Шилову В.О.

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального
захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї, молоді та
спорту
Домінас В.М.
З ■//£/// /”''4
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х /

Директору департаменту фінансів,

економіки та інвестицій
Липовій С.А.

На базі комунальної установи «Сумський міський територіальний центр
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» (далі територіальний центр) діє відділення денного перебування «Злагода»,
розташоване за адресою: проспект Шевченка, буд. 11, яке щоденно відвідують
понад 30 молодих людей з інвалідністю, з яких 10 пересуваються на кріслах
колісних.
З метою забезпечення безперешкодного доступу до приміщення
відділення денного перебування «Злагода» для отримання соціальних послуг,
зручності та комфортності перебування в ньому осіб з інвалідністю, інших
маломобільних груп населення, необхідно облаштувати окремий вхід до
відділення.

Кошторисом
територіального центру на 2021 рік затверджено по
І<ЕКВ 3131 - Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 200000,00 грн. на вищевказані роботи, з них капітальний ремонт фасаду з
влаштуванням вхідної групи до відділення денного перебування «Злагода»
комунальної установи «Сумський міський територіальний центр соціального
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» за адресою проспект
Шевченка, буд. 11 (далі - капітальний ремонт) складає 191786,00 грн. Проте,
проектно-кошторисна документація складена в листопаді 2020 року
передбачає, що на капітальний ремонт необхідна сума 283156,00 грн.
Спрощена закупівля на капітальний ремонт оголошена 24 травня
2021 року (строк проведення робіт 2021-2022 роки) очікуваною вартістю
283156,00 грн. За результатами аукціону переможцем закупівлі став
ФОН Сердюк Г.Г. на суму 264999,00 грн. без ПДВ. (обсяг фінансування на
2021 рік- 191786,00 грн., 2022 рік-73213,00 грн.)
У ході визначення переліку робіт, які підлягають виконанню у
поточному році під затверджене фінансування та які необхідно виконати у
2022 році, встановлено, що Переможець закупівлі не може визначитись з
переліком робіт, так як всі будівельні процеси з влаштування вхідної групи, які
передбачені проектною документацією пов’язані між собою та відокремити їх
в частині робіт на два етапи неможливо.
Незавершені роботи у 2021 році не дадуть змоги виконувати гарантійні
зобов’язання по якості закінчених робіт і змонтованих конструкцій, досягнення
показників, визначених у проектній документації, та можливість їх
експлуатації об’єкта протягом гарантійного строку (5 років) в повному обсязі,
що призведе до порушень умов договору підряду та тягне за собою юридичну
та фінансову відповідальність.
У зв’язку з вищевикладеним, просимо Вас сприяти виділенню у
2021 році додаткових коштів у сумі 73213,00 грн., для виконання повного
комплексу робіт у поточному році.

Директор департаменту

Т.О. Масік

Сахненко 787-107

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань -У
діяльності виконавчих органів ради<2_^у/

В.В. Мотречко

Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
пул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 787-і00
Е-таіІ: <І82П@5тг.цоу.иа Код ЄДРПОУ 26440890

.07.2021 № 12.06-28/ 231 /01

На № 5/5_____ від 22.06.2021

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального захисту
населення, освіти, науки, культури,
туризму, сім’ї, молоді та спорту
Сумської міської ради
Домінас В.М.
Інформація
на виконання пункту 11 протоколу
№ 5 засідання постійної комісії від
16 червня 2021 року
Пропозиції щодо потреб у фінансуванні галузі соціального захисту
населення до кінця 2021 року
по департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради

Департамент є головним розпорядником коштів та основним виконавцем
програм соціального спрямування «Милосердя» та «Соціальна підтримка
захисників України та членів їх сімей» (далі - програми), відповідно до яких за
рахунок коштів громади надаються додаткові соціальні гарантії, пільги та
допомоги найнужденішим містянам.
За підсумками реалізації програм протягом І півріччя 2021 року,
проаналізувавши відповідні видатки, є потреба в додаткових коштах для
виконання окремих завдань, зокрема:
1)
щомісячна грошова допомога дітям з інвалідністю, хворим на
рідкісні (орфанні) захворювання, які потребують спеціального дієтичного
харчування та постійного прийому медичних препаратів:
- кошти передбачені для 16 дітей (розмір допомоги встановлений
З тис. гривень) на загальну суму 702,4 тис. гривень. В червні 2021 року
звернулась мешканка громади, у якої в березні народилася дитина, в
подальшому визнана дитиною з інвалідністю, хворою на фенілкетонурію.
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.

щомісячна грошова допомога особам з інвалідністю внаслідок
війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнівіитернаціоналістів) та членам сімей загиблих в Афганістані воїнівінтернаціоналістів:

2)

о
- кошти передбачені для виплати допомоги 5 особам з інвалідністю
внаслідок війни {розмір допомоги і 200 гривень) та 13 сім’ям загиблих {розмір
допомоги І 000 гривень) в загальній сумі 310,3 тис. гривень.
За підсумками зустрічі керівництва міста з членами сімей загиблих
воїнів-інгериаціоналістів, особами з інвалідністю внаслідок війни з числа
воїнів інтернаціоналістів, активом громадських організацій, що опікуються
учасниками бойових дій на території інших держав, погоджено питання
підвищення розміру щомісячної допомоги даній категорії осіб до
З 000 гривень.
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:
- пільги надаються в розмірі 25% 610 Почесним донорам України, на що
в бюджеті Сумської МТГ передбачено видатки в сумі 823 200 гривень.
На виконання доручення Сумського міського голови, відповідно до
витягу з протоколу III пленарного засідання І сесії Сумської міської ради VII!
скликання, враховуючи пропозицію Почесного донора України СіпкоГІокуленко В.П. щодо збільшення Почесним донорам України розміру пільг на
оплату житлово-комунальних послуг з 25% до 30%, 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:
- кошти передбачені в сумі 2 млн. гривень {при потребі в коштах, яка
надавалася при формуванні проекту бюджету Сумської МТГ в сумі З млн.
гривень), станом на 01.07.2021 за наданням матеріальної допомоги вже

звернулося 596 мешканців громади, які потребують допомоги на загальну
суму 2,6 млн. гривень.
Комісією з питань надання деяким категоріям громадян окремих видів
матеріальної допомоги (далі - Комісія) розглянуто 547 заяв, які надійшли
протягом січня-травня 2021 року.
Враховуючи доведені до використання в січні-червні поточного року
розміри бюджетних кошторисних призначень, допомога виплачена лише
249
заявникам,
які
найбільш
гостро
потребують
невідкладного
дороговартісного лікування онкологічних захворювань та проведення
термінових оперативних втручань. 40 відсотків заявників отримали допомогу
у розмірі менше ніж 2 тис. гривень, інші - в розмірі 5 307 гривень. Для
виплати матеріальної допомоги іншим заявникам, які також потребують
лікування, кошти відсутні.
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 мли. гривень.
5)
надання матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань, а саме для ліквідації наслідків пожеж, та для
компенсації понесених витрат в боротьбі з пандемією:
щороку надходять звернення від мешканців громади, які
потребують надання матеріальної допомоги для ліквідації наслідків пожеж: в
2020 році звернулося 7 осіб, з початку 2021 року — вже 6 осіб. Відповідно до
наданих заявниками документів, розмір нанесених збитків складав від
40 тис. гривень до 500 тис. гривень.

Для надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових
питань визначено розмір - три прожиткових мінімумів для осіб, які втратили
працездатність, на 01 січня року, в якому надійшло звернення, що становить
5 307 гривень, і є абсолютно неспівставним з розмірами нанесених пожежами
збитків. Постраждалі заявники відносяться до соціально незахищених верств
населення - це особи з інвалідністю, малозабезпечені особи, пенсіонери,
неповнолітні діти. Коли сталося лихо, сім’ї вимушені були певний проміжок
часу проживати у сусідів, друзів та знайомих або винаймати орендоване житло.
Відновлювати постраждалі приміщення власними силами для такої категорії
мешканців майже неможливо.
Також надходять численні звернення від мешканців громади щодо
надання матеріальної допомоги для покриття витрачених власних коштів під
час лікування короновірусної інфекції.
На даний час механізму відшкодування за придбані особами медичні
препарати, як необхідні були для лікування короновірусної інфекції як в
умовах стаціонару, так і амбулаторно, державою не передбачено.
Станом на 01.07.2021 з відповідного питання звернулися 68 осіб, з яких
52 особи - це пенсіонери та особи з інвалідністю, що мають невеликі пенсії і
кошти на лікування, з їх слів, брали в борг у родичів та друзів. Інші особи
працездатного віку, але з певних причин не працюють, доходу не мають.
Всі звернення були опрацьовані з лікувальними закладами, де
проводилось стаціонарне лікування даних хворих та сімейними лікарями.
Лікування дійсно проводилось частково за бюджетні кошти та частково за
власні кошти осіб.
Аналізуючи суми витрачених коштів, слід зазначити, що особи
придбавали медичні препарати на суму від 5 тис. гривень до 40 тис. гривень в
умовах стаціонарного лікування та від 2 тис. гривень до 7 тис. гривень - у разі
амбулаторного лікування за призначеннями сімейних лікарів.
Тому, враховуючи зазначене та з метою підтримки мешканців громади,
які потрапили у вкрай складну ситуацію в зв’язку з пожежею, стихійним лихом,
пандемією, тощо, 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:
кошти передбачені в сумі 2,5 млн. гривень при потребі в коштах,
яка надавалася при формуванні проекту бюджету Сумської МТГ, в сумі

4
3,4 млн. гривень (незабезпеченість потреби складає 900 000 гривень). Станом

на 0].07.2021 вже нараховано компенсації на загальну суму 1 776 153 гривень,
що становить 71 % від доведеного граничного обсягу. Помісячний обсяг
асигнувань на виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні
послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги
затверджений у сумі 205 000 гривень щомісяця, що не відповідає фактичній
потребі (в середньому щомісячна потреба складає 275 000 гривень). Очікуване
нарахування до кінця 2021 року становить 1 785 300 гривень. Тому, для
своєчасної та в повному обсязі виплати компенсації фізичним особам, які
надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі, відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 859, 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:
кошти не передбачені: для надання з 01.09.2021 пільг на проїзд
автомобільним
транспортом
на
внутрішньорайонних
приміських
автобусних маршрутах для таких категорій, як особи з інвалідністю внаслідок
війни, учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності,
особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1 категорії),
діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих (померлих) учасників АТО,

необхідно передбачити в бюджеті Сумської
1 581 120 гривень (з розрахунку 8 поїздок на місяць
середньої вартості поїздки 40,00 гривень: 1 647 осіб
З місяці).
Відшкодування буде проводитись перевізникам
договорів на компенсаційні виплати.

МТГ кошти в сумі
для 1 647 пільговиків та
х 8 поїздок х 40 грн. х
відповідно до укладених

8)
пільгове перевезення окремих категорій громадян на
залізничному транспорті:
передбачено в бюджеті 1 946 200 гривень, з них: 1 500 000 гривень за перевезення у приміському сполученні та 446 200 гривень - за перевезення у
міжміському сполученні.
У січні-травні АТ «Укрзалізниця» перевезено пільговиків залізничним
транспортом у приміському сполученні на суму 1 746 065,61 гривень
625 000 гривень) та
у міжміському сполученні на суму 257 188,42 гривень (відшкодовано в межах
бюджетних призначень 186 646,19 гривень). Аналізуючи фактичні витрати
(відшкодовано

в межах бюджетних призначень

підприємства за 5 місяців поточного року та враховуючи збільшення вартості
проїзду з травня, очікувана сума витрат у 2021 році складе 6 343 911 гривень
(приміське сполучення - 5 586 750 гривень, міжміське сполучення 757 161 гривень) та відповідно погреба 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

5
категорій громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах
загального користування на 2016-2021 роки:
необхідно передати з бюджету Сумської МТГ до обласного
бюджету кошти в сумі 3 645 344 гривень, в тому числі для здійснення
компенсаційних виплат за пільгове перевезення окремих категорій громадян 188 852 гривень та для здійснення компенсаційних виплат за пільгове
перевезення учасників антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та
інших ветеранів війни - 3 456 492 гривень.
В бюджеті Сумської МТГ на ці видатки передбачено 2 500 000 гривень
(по окремим категоріям громадян - 130 000 гривень та по учасникам
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та іншим ветеранам
війни - 2 370 000 гривень). 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.
Підсумовуючи вищезазначене, просимо погодити внесення змін до
відповідних програм соціального спрямування «Милосердя» та «Соціальна
підтримка захисників України та членів їх сімей» щодо передбачення в 2021
році додаткових коштів на виконання перелічених вище завдань, а також
погодити ініціювання перед постійною комісією з питань планування
соціально-економічного
розвитку,
бюджету,
фінансів,
розвитку
підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики передбачення
відповідних додаткових
видатків
в
бюджеті
Сумської міської
територіальної громади.

С.Б. Маринченко

787-101

Питання, на які необхідно виділи ги додаткові кошти по головному розпоряднику Депащамен і у
соціального захисту населення Сумської міської ради станом на 01.07.2021
№ (в
порядку
пріорите
ту)

Назва категорії, заходу або виду робіт

Сума
необхідних
коштів, гри.

Додаткова інформація

1

Виплата компенсації фізичним особам,
які надають соціальні послуги з догляду
на непрофесійній основі

Передбачено на рік 2,5 млн. гривень при потребі в коштах, яка
надавалася при формуванні проекту бюджету Сумської МТГ, в
сумі 3,4 млн. гривень. Станом на 01.07.2021 вже нараховано
1 061 453,00 компенсації на суму 1 776 153 гривень. Очікуване нарахування
до кінця 2021 року становить 1 785 300 гривень. Для своєчасної
та в повному обсязі виплати компенсації додатково необхідно
кошти в сумі 1 061 453 гривні.

2

Щомісячна грошова допомога дітям з
інвалідністю, хворим
на рідкісні
(орфанні) захворювання

25 610,00

Враховуючи звернення в червні поточного року мешканки
громади дитина якої визнана дитиною з інвалідністю, хворою на
фенілкетонурію, за отриманням щомісячної грошової допомоги в
розмірі 3 000 гривень.

249 000,00

На виконання доручення Сумського міського голови,
відповідно до витягу з протоколу 111 пленарного засідання І сесії
Сумської міської ради VIII скликання та враховуючи пропозицію
Почесного донора України Сіпко-Покуленко В.П. щодо
збільшення Почесним донорам України розміру пільг на оплату
житлово-комунальних послуг з 01.08.2021 з 25% до 30%.

181 220,00

За підсумками зустрічі керівництва міста з членами сімей
загиблих воїнів-інтернаціоналістів, особами з інвалідністю
внаслідок війни з числа воїнів інтернаціоналістів, активом
громадських організацій, що опікуються учасниками бойових
дій на території інших держав, погоджено питання підвищення
розміру щомісячної допомоги даній категорії осіб до 3 000
гривень.

3

Надання пільг на оплату житлово комунальних послуг Почесним донорам
України

4

Щомісячна грошова допомога особам з
інвалідністю внаслідок війни І групи з
числа учасників бойових дій в
Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів)
та членам сімей загиблих в Афганістані
воїнів-інтернаціоналістів

5

6

Надання
матеріальної
допомоги
мешканцям громади, які опинилися в
складних життєвих обставинах

Комісією з питань надання деяким категоріям громадян окремих
видів матеріальної допомоги (далі - Комісія) розглянуто 547 заяв,
які надійшли протягом січня-травня 2021 року.
Враховуючи доведені до використання в січні-червні поточного
року розміри бюджетних кошторисних призначень, допомога
виплачена лише 249 заявникам, які найбільш гостро потребують
1 000 000,00
невідкладного
дороговартісного
лікування
онкологічних
захворювань та проведення термінових оперативних втручань. 40
відсотків заявників отримали допомогу у розмірі менше ніж 2 тис.
гривень, інші - в розмірі
5 307 гривень. Для виплати
матеріальної допомоги іншим заявникам, які також потребують
лікування, кошти відсутні.

Надання матеріальної допомоги для
вирішення соціально-побутових питань,
а саме для ліквідації наслідків пожеж,
та для компенсації понесених витрат в
боротьбі з пандемією

Для надання матеріальної допомоги для вирішення соціальнопобутових питань визначено розмір - три прожиткових мінімумів
для осіб, які втратили працездатність, на 01 січня року, в якому
надійшло звернення, іцо становить 5 307 гривень, і є абсолютно
песпівставним з розмірами нанесених пожежами збитків.
Постраждалі заявники відносяться до соціально незахищених
верств населення - це особи з інвалідністю, малозабезпечені
особи, пенсіонери, неповнолітні діти. Коли сталося лихо, сім’ї
вимушені були певний проміжок часу проживати у сусідів, друзів
та знайомих або винаймати орендоване житло. Відновлювати
постраждалі приміщення власними силами для такої категорії
мешканців майже неможливо.

500 000,00

7

8

9

Пільгове перевезення окремих категорій
громадян
на
внутрішньорайонних
приміських автобусних маршрутах

Кошти не передбачені. Для наданий з 01.09.2021 пільг на проїзд
автомобільним
транспортом
на
внутрішньорайонних
приміських' автобусних маршрутах для таких категорій, як особи
3 інвалідністю внаслідок війни, учасники бойових дій та
постраждалі учасники Революції Гідності, особи, які
1 581 120,00 постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи (1
категорії), діти з багатодітних сімей, члени сімей загиблих
(померлих) учасників АТО, 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).

Передача
субвенції до обласного
бюджету для виконання Обласної
програми здійснення компенсаційних
виплат за пільговий проїзд окремих
1 145 344,00
категорій
громадян автомобільним
транспортом на автобусних маршрутах
загального користування на 2016-2021
роки

Пільгове перевезення окремих категорій
громадян на залізничному транспорті

3 бюджету Сумської МТГ необхідно передати до обласного
бюджету кошти в сумі 3 645 344 гривень, в тому числі для
здійснення компенсаційних виплат за пільгове перевезення
окремих категорій громадян - 188 852 гривень та для здійснення
компенсаційних виплат за пільгове перевезення учасників
антитерористичної операції (операції Об’єднаних сил) та інших
ветеранів війни - 3 456 492 гривень.
В бюджеті Сумської МТГ на ці видатки передбачено
2
500 000 гривень (по окремим категоріям громадян - 130 000
гривень та по учасникам антитерористичної операції (операції
Об’єднаних сил) та іншим ветеранам війни - 2 370 000 гривень).
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

Передбачено в бюджеті 1 946 200 гривень, з них: 1 500 000
гривень - за перевезення у приміському сполученні та 446 200
гривень - за перевезення у міжміському сполученні.
У січні-травні АТ «Укрзалізниця» перевезено пільговиків
залізничним транспортом у приміському сполученні на суму
1 746 065,61 гривень (відшкодовано в межах бюджетних
призначень 625 000 гривень) та у міжміському сполученні на
суму 257 188,42 гривень (відшкодовано в межах бюджетних
4 397 711,00
призначень 186 646,19 гривень). Аналізуючи фактичні витрати
підприємства за 5 місяців поточного року та враховуючи
збільшення вартості проїзду з травня, очікувана сума витрат у
2021 році складе 6 343 911 гривень (приміське сполучення 5 586 750 гривень, міжміське сполучення - 757 161 гривень) та
відповідно потреба в додаткових коштах складає 4 397 711
гривень (по приміському сполученню - 4 086 750 гривень, по
міжміському сполученню - 310 961 гривень).

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
ВІДДІЛ У СПРАВАХ МОЛОДІ ТА СПОРТУ

40000, м. Сумо, вул. Харківська, 35 тел. 70-05-11
від 25.06.2021
№ 380
на №
від
Голові

постійної

комісії

з

питань

охорони здоров’я, соціального захисту

населення, освіти,

туризму,

сім’ї,

науки,

молоді

культури,
та

спорту

Сумської міської ради

Домінас В.М.

С л уж о о в а з а п и с к а

На виконання протоколу №6 постійної комісії з питань планування
соціально-економічного

розвитку,

бюджету,

фінансів,

розвитку

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської
ради від 10 червня 2021 року, відділом спільно з профільним заступником

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотрсчко В.В.
опрацьовано питання щодо першочергових потреб у фінансуванні галузі

фізичної культури та спорту до кінця 2021 року.
1 Іропозиції наведені в додатку.

Заступник начальника відділу

Г.Ф. Мпхальова

о’ї

£■(

Додаток
до листа відділу у справах
молоді та спорту
від 25.06.2021 №380

Потреба

додаткових коштів з бюджету Сумської міської територіальної громади
по галузі «Фізична культура та спорт»

№
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. грп.
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з олімпійських видів спорту по відділу і
150 тисшгрш_
Участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з неолімпійських видів спорту по
відділу -_150 тис, грн.__________
1.
! МКЗ «КДЮСШ Додаткова
потреба 432535,00
248 тис.:
«Суми»
коштів
на
спортивні
Футбол - 127.5 гне.
1
Листи від
заходи
(участь
у
Гімнастика - 24.8
26.03.2021 № 89 ч е м п і о пата х
У к раїн и,
тис.
обласних змаганнях та
Бокс - 28.6 тис.
31.05.2021 №
Всеукраїнських турнірах
Гандбол - 27 тис.
127
та участь в ДЮФЛ) па
2021 рік
Придбапня всіітііляторів 45 000,00
45 000.00
для гімнастичної зали
Роботи
по
установці 22 270,00
22 270,00
вентиляторів
у МЦФЗН «Спорт Реалізація
50,0
проекту
50,0 тис
• тис
Прези де нта
У країн и
для всіх»
«Активні парки»
2
потреба 139494,00
19.7 тис.
МКЗ «ДІОСШ з Додаткова
вільної
коштів
па
спортивні
боротьби»
заходи
(участь
у
чемпіонатах України та
Лист від
24.03.2021 №24 11 ав> і ал ь 11о-тре і іу вал ьн і
збори з мстою якісної
і
підготовки
до
1
чемпіонатів) на 2021 рік 1
!
250000,00
' Додаткові
кошти
,
50,0 тис
- 4.
1
І
сдиноборств» | 11 а вч а л ьн о-тре н у вал ь 11 ої
Листи від
1 роботи
(участь
у
і
і
24.03.2021 № 45 і чемпіонатах
України,

кз «кдюсш

обласних змаганнях та
31.05.2021 № 75 Всеукраїнських
т^РІ'ірахфна 202 рік:____
' Потреба
бюджетних
коштів
для
введення
і додаткових
ставок
на
( 2021 рік

І

І 200 722,8
! 4
1 Лікар 10
1
т.р.
-0,5
і ставки
Медична
сестра 6

і Медична сестра 0.5
ст.
і прибиральниця - 0.5
1 ст., лікар - 0.5 ст,- 45
і тис.
(вересень-

грудепь)
1 Решта, за рахунок
І
т.р.
! вільної ставки
0,5 ставки і
Тре нер
ви кладач
11 Т.р. - 1

1

і

4 ставки |
Прибирань

і

^/1

0,5 ставки
МКЗ
«СДЮСШОР

Додаткові
. спортивні
' участь
у

кошти
па 2-11095,00
заходи
( ,
чемпіонатах ;

і В. Голубиичого і України) на 2021 рік
з л/а»
Оплата
послуг
Лист від
тимчасового
платного
24.03.2021 № 50 використання
прим і щеп н я сп о рти В11 ої

1<П ФК «Суми»

,
1

споруди
«Палац
студеї ітського
спорту
СумДУ»
Додаткові
кошти
па
заробітну
плату
працівникам, навчальноспортивну
роботу
та
м ате р і а л ь н о-тех п і ч п е
забезпечення
Додаткові
кошти
па
спортивні
заходи
та
оренди
спортивних
споруд для тренувань та
змагань на 2021 рік

7.

«Академія
1
футзалу
і
футзальний клуб і
«Суми»
|

8.

Федерація легкої ; Фінансова допомога для
атлетики
■ якісної
підготовки
З
Лист
від і спортсменів для участі в
1 6.03.2021
іграх XXXI! Олімпіади

і

84,7 тис.

192
000,00

192 000.00

5,5 млн.

5,5 млн.

І

800,0 тис.

800,0 тис.

1 50,0 тис.

150,0 тис.

2020
року
(липеньсерпень)
м.
Токіо
'• (Японія)

9.

10.

І

КП
МСК
«Тенісна
академія» СМР
Лист
від
02.06.2021 №>31

Додаткові
кошти
на
придбання спортивного
інвентарю та матеріалів

кдюсш

Додаткові

«Авангард»
СООФСТ
«Україна»

введення
2
ставок
тренерів -викладачів для
відкриття
нового
відділення з військового
багатоборства (вересепь-

І на

і
і «Сумчанка»
! лист
і від 25.05.202

і 01-24/23

Тенісні корти

кошти

1
і

50 800,00

50 800,00

1,5 млн.

1,5 млн.

дня 1 350,8 тис.

350,8 тис.
(Рєзпік, Хоменко)

'

Додаткові кошти для до ' 21 715,81 ’
фінансування
по І
і
комунальним
послугам
до кінця 2021року
Додаткові кошти
до 1 36 000,00 (
фінансування по оренді ;
і
залу

для

тренувань

21 715,81

36 000,00

;

' (листопад-грудень) 2021
[року_____________ ____________ !_________ _ '

.Підготовка
Кубку

до

участі

європейських

200(00,0 ,
0

' чемпіонів

і До
фінансування ) 53859,00 і
заробітної плати до кінця
;
і 2021 року_______________

12.

ПО
«Сумська ; Ремонт
25-метрового
обласна
1 плавального
басейну,
І організація
і капітальний
ремонт

53859,00

1,0 млн

І фізкультурноі борпівського, ігрового та
. спортивного
; атлетичних залів.
■ товариства
«Динамо»
; України»
' Лист
від
,21.05.2021
№
; 1_94________________

Заступник начальника відділу

Г.Ф. Мпхальова

Потреба 16.07.2021. Комісія (гумонітарна)

№(в
поряд
ку
пріори
тету)

1

Назва категорії, заходу або виду робіт

Назва закладу або
розпорядника коштів

Підвищення заробіної плати відповідно до постанови КМУ від
14.08.2019 № 755 "Деякі питання оплати праці праціваників
дитячо-юнацьких спортивних шкеіл" (вересень-грудень) 2021 рік

Сума
необхідних
коштів

2,5 млн.

Забеспечити участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з
олімпійських видів спорту по відділу

відділ усправах молоді та
спорту

Забеспечити участь спортсменів у змаганнях різних рівнів з
неолімпійських видів спорту по відділу
Реалізація проекту Президента України "Активні паркі"

відділ усправах молоді та
спорту
МЦФЗН "Спорт для всіх"

150,0 тис.
50,0 тис.

5

Додаткові кошти на заробітну плату працівникам, навчальноспортивну роботу та матеріально-технічне забезпечення

КП "ФК "Суми"

5,5 млн.

6

Ремонт тенісних кортів 2 карти

КП МСК "Тенісна академія"
СМР

1,5 млн.

2

3
4

Додаткова інформація

150,0 тис.

лист від 02.06.2021 N° 31

7

Потреба бюджетних коштів для введення додатковимх ставок на
2021 рік лікар 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

відділ бухгалтерського обліку
та звітності,відділ у справах
молоді та спорту спільно з КЗ
"КДЮСШ єдиноборств"

200,8 тис.

8

Додаткові кошти для введення 2 ставок тренерів - викладачів
для відкриття нового відділення з військового багатоборства
(вересень-грудень) 2021 рік

відділ бухгалтерського обліку
та звітності,відділ у справах
молоді та спорту спільно з
КДЮСШ "Авангард" ССФСТ
"Україна"

350,8 тис.

МКЗ "КДЮСШ "Суми"

432,5 тис.

МКЗ "КДЮСШ "Суми"
МКЗ "КДЮСШ "Суми"

45,0 тис.
22,3 тис.

МКЗ "ДЮСШ з вільної
боротьби"

139,5 тис.

лист від 24.03.2021 № 24

КЗ "КДЮСШ єдиноборств"

250,0 тис.

листи від 24.03.2021 №45
та від 31.05.2021
№ 75

9

10
11
12

13

Додаткова потреба коштів на спортивні заходи (участь у
чемпіонатах України, обласних та Всеукраїнських турнірах та
участь в ДЮФ/1 ) на 2021 рік
Придбання вентиляторів для гімнастичної зали
Роботи по установці вентиляторів
Додаткова потреба коштів на спортивні заходи (участь
учемпіонатах України та навчально-тренувальні збори з метою
якісної підготовки до чемпіонатів) на 2021 рік
Додаткові кошти навчально-тренувальної роботи (участь у
чемпіонатах України, обласних та Всеукраїнських турнірах ) на
2021 рік

футбол, гімнастика, бокс,
гандбол

14

Додаткові кошти на спортивні заходи (участь у чемпіонатах Україг

МКЗ "СДЮСШОР
В.Голубничого

241,1 тис.

лист від 24.03.2021 № 50

15

Оплата послуг тимчасового платного використання приміщення
спортивної споруди "Палац студентського спорту СумДУ"

МКЗ "СДЮСШОР
В.Голубничого

192,0 тис.

лист від 24.03.2021 № 50

Додаткові кошти на спортивні заходи та оренди спортивних
споруд для тренувань та змагань на 2021 рік
Фінансова допомога для якісної підготовки 3 спортсменів для
участі в іграх XXXII Олімпіади 2020 року (липень-серпень) м.
Токіо (Японія)

"ГО "Академія футзалу ФК
"Суми"

800,0 тис.

відділ у справах молоді та
спорту

150,0 тис.

16

17

лист від 16.03.2021

18

19

20
21

22

23

Додаткові кошти на придбання спортивного інвентарю та матеріа

Додаткові кошти для фінансування по комунальним послугам до
кінця 2021 року
Додаткові кошти до фінансування по ореніді залу для тренувань
(листопад-грудень) 2021 року

КП МСК "Тенісна академія"
СМР

КП МСК з хокею на траві
"Сумчанка"
КП МСК з хокею на траві
"Сумчанка"
КП МСК з хокею на траві
Підготовка до участі Кубку європейських чемпіонів
"Сумчанка"
КП МСК з хокею на траві
До фінансування заробітної плати до кінця 2021 року
"Сумчанка"
ГО "Сумська обласна
Ремонт 25-меттрового плавального басейну, капітальний ремонт організація фізкультурноспортивного товариства
борцівського, ігрового та атлетичних залів
"динамо" України

Заступник начальника відділу у справах молоді та спорту

50,8 тис.

21,7 тис.
36,0 тис.
200,0 тис.

53,9 тис.

1,0 млн.

лист від 02.06.2021 № 31
лист від 25.05.2021 № 0124/23
лист від 25.05.2021 N° 0124/23
лист від 25.05.2021 № 0124/23
лист від 25.05.2021 № 0124/23

лист від 21.05.2021
№ 194

Г.Ф. Михальова

Сумська міська рада
ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ
вул. Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс(0542) 669-903, тел. 669-904, 669-905
е-таіі: ки11ига@5тпг.еоу.иа: Код ЄДРПОУ 22980105

01.07.2021 №285/25.01-46

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального
захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї, молоді
та спорту Сумської міської ради
Домінас В.М.

Шановна Валентино Михайлівно!
На виконання ухвали Протоколу № 5 від 16.червня 2021 року засідання
постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення,
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради
відділом культури опрацьовано першочергові потреби галузі культури у
фінансуванні на 2022 рік.
Для розвитку і якісного надання послуг населенню Сумської міської
територіальної громади бібліотеками Сумської міської централізованої
бібліотечної системи необхідно наступне:
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. Зазначена бібліотека є
головною міської бібліотекою. У цьому приміщенні проходять не тільки
бібліотечні заходи, а й заходи загальноміського рівня. Фасад, вхідна група та
тротуарна плитка мають сліди руйнування та можуть нести небезпеку для
відвідувачів;
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. гри.);
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 проектно-кошторисної документації. Наявні пандуси зазнали
суттєвих пошкоджень та несуть загрозу при користуванні інвалідів-візочників,
які є активними читачами;.
ремонт приміщення бібліотеки-філії № 15 - 400,0 тис, гри, (це нове
приміщення, яке довгий час не використовувалось і потребує оновлення та
модернізації для відповідних умов роботи бібліотеки);
виготовлення технічної документації та установка теплового лічильника
в бібліотеці-філії № 6 (90,0 тис. грн.);

- капітальний ремонт та утеплення фасаду Стецьківської бібліотеки
(900,0 тис, грн.) та ремонт Великочернеччинської бібліотеки (950,0 тис. гри.).
Зазначені заклади увійшли до складу централізованої бібліотечної системи у
2021 році і потребують ремонтів;
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. гри.;
виготовлення технічної документації на підведення водопостачання до
бібліотеки-філії № 11 - 30,0 тис, гри.
Загальна сума складає 3827,3 тис. грн

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. Приміщення підвалу багато років не ремонтувалось, із-за
постійної вологості стіни підвалу покритті пліснявою, стоїть неприємний запах
цвілі, особливо в міжсезоння, що шкодить здоров’ю дітей та працівників школи.
Великої шкоди волога завдає музичним інструментам: деформуються деки у
скрипок, віолончелей та домр, ржавіють та тріскаються струни у фортепіано та
голоси у баянів і акордеонів. Капітальний ремонт підвального приміщення
вкрай необхідний. Після приведення приміщення у належний стан, його можна
буде додатково використовувати у навчальному процесі. Крім того, це
підвальне приміщення знаходиться на обліку у відділі з питань надзвичайних
ситуацій та цивільного захисту населення Сумської міської ради та має
використовуватися на випадок надзвичайного стану в місті (зведений кошторис
додається);
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. гри.;
заміна тротуарної плитки на прилеглій території Сумської дитячої
музичної школи № 4 на суму 800,0 тис. грн.
Загальна сума складає 7565,3 тис. грн.
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.
гри.;

капітальний ремонт
вхідної групи зі встановленням
Пушкарівського будинку культури на суму 300,0 тис. гри.;
Загальна сума складає 5193,0 тис. гри.

пандусу

Нагальна потреба фінансування зазначених проблемних питань по
галузі становить 16585,6 тис, грн. (шістнадцять мільйонів п’ятсот
вісімдесят п’ять тисяч шістсот гривень).
Ці пропозиції дійсно є важливими для функціонування закладів культури
та надання ними якісних послуг населенню.
Сподіваємось на порозуміння та підтримку у виділенні коштів та просимо
Вашого сприяння щодо позитивного вирішення зазначених питань постійною
комісією з питань планування, соціально-економічного розвитку, бюджету,
фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики.

З повагою

Начальник відділу
Вдовенко, Карсункіна
66-99-04

Н.О. Цибульська

№ (в
порядк
У
пріори
тету)

л

4

Назва категорії, заходу або виду робіт
Ремонт фасаду ганку та вхідної групи центральної міської
бібліотеки ім. центральної міської бібліотеки
ім. Т.Г. Шевченка та заміна тротуарної плитки на прилеглій
території.

заміна вікон: у бібліотеці-філії № 7 - 7 од та у
2 Стецьківській бібліотеці - 9 од.

проведення термінового ремонту пандусів, під’їзних
доріжок
та ганків у 5-ти бібліотеках Наявні пандуси
.4зазнали суттєвих пошкоджень та несуть загрозу при
користуванні інвалідів-візочників, які є активними
3 читачами
ремонт приміщення бібліотеки-філії N2 15 (це нове
приміщення, яке довгий час не використовувалось і
потребує оновлення та модернізації для відповідних умов
4 роботи бібліотеки);

виготовлення технічної документації та установка
теплового лічильника в бібліотеці-філії № б
капітальний ремонт та утеплення фасаду Стецьківської
6 бібліотеки та ремонт Великочернеччинськоїбібліотеки .

ї

Назва
Сума
закладу або необхідних
розпорядни коштів (тис.
ка коштів
грн)

Відділ
культури СМР

культури СМР

56,3

Відділ
культури СМР

413,0
Відділ
культури СМР

400,0
Відділ
культури СМР
Відділ
культури СМР

7 комп'ютеризація та підключення до мережі інтернет
сільських бібліотек

Відділ
культури СМР

виготовлення технічної документації на підведення
8 водопостачання до бібліотеки-філії № 11.

Відділ
культури СМР

Відділ
ремонт ганку та заміна тротуарної плити в Сумській
культури
СМР
9 дитячій музичній школі N2 2;
ремонт фасаду та утеплення Сумської дитячої художньої
школи
Відділ
Ф ім. М.Г. Лисенка, ремонт сходів на другий поверх
культури СМР
10
капітальний ремонт підвального приміщення з
Відділ
улаштуванням вхідної групи будівлі Сумської дитячої
культури СМР
11 музичної школи № 3
заміна тротуарної плитки на прилеглій території Сумської
12 дитячої музичної школи № 4
капітальний ремонт системи опалення та проведення
водопостачання та каналізації Піщанського будинку
13 культури.

918,0

Відділ
культури СМР

90,0

1850,0

70,0

30,0

1535,0

970,5

4259,8

800,0

Відділ
культури СМР

1193,0

14 капітальний ремонт Піщанського клубу «Супутник»

капітальний ремонт вхідної групи зі встановленням
15 пандусу Пушкарівського будинку культури

Всього по галузі"Культура"

Відділ
культури СМР
Відділ
культури СМР

3700,0

.

300,0

16585,6

