
ПРОТОКОЛ № 54 

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

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

Сумської міської ради 

 
від 20 листопада 2018 року    м. Суми, 

   пл. Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1600 год 

 

Присутні 5 депутатів з 7 обраних: Мельник В.А., Амосов Д.В., 

Бутенко Д.М., Перепека Ю.О., Шилов В.В. 

Відсутні 2 депутати: Малюк О.В., Фірсова О.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії  – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Т.в.о. секретаря постійної комісії – Амосов Д.В. 

 

Запрошені: 

1. Гаврилюк О.О. – громадянин міста Суми. 

2. Гончарова Н.О. – заступник начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради. 

3. Дмітрєвская А.І. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

4. Івженко Г.І. – директор КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2». 

5. Кудімова Н.В. – заступник директора Сумського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

6. Ланська Ю.М. – громадянка міста Суми. 

7. Масік Т.О. – директор департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради. 

8. Мордванюк О.В. – директор КУ «Центр учасників АТО». 

9. Пучкова А.В. – громадянка міста Суми. 

10. Рахманова Д.І. – громадянка міста Суми. 

11. Сметанін М.О. – головний лікар КУ «Сумська міська клінічна 

стоматологічна поліклініка». 

12. Спічакова Н.М. – заступник головного лікаря КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди». 

13. Сухорученко К.М. – громадянка міста Суми. 

14. Токаренко О.М. – директор КУ «Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ степенів № 2». 

15. Чумаченко О.Ю. – в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

16. Шепелєв О.Є. – в.о. начальника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради. 

 



 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря постійної комісії 

на дане засідання. 

2. Про звернення громадянки Сухорученко Ксенії та лист від 14.11.18 за 

№ 1641 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

Чумаченко О.Ю. щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі 

160,8 тис. грн. для забезпечення хворої дитини необхідними медичними 

препаратами (неадгезивні тонкі пов’язки з поліуретинової піни) 

(додаються). 

3. Про звернення від 08.11.18 громадянина Гаврилюка О.О. щодо надання 

матеріальної допомоги для проведення оперативного лікування та 

подальшим придбанням медикаментів (додається). 

4. Про лист від 30.05.18 за № 1068 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради Дмітрєвської А.І. 

щодо визначення кандидатури депутата для включення до складу 

опікунської ради при органі опіки та піклування (додається). 

5. Про звернення громадянки Рахманової Д.І. щодо ситуації яка склалася з нею 

у КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» у зв’язку із 

запровадженням медичної реформи (додається). 

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

Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 529-МР «Про Положення 

про департамент соціального захисту населення Сумської міської ради» (зі 

змінами)», який пропонується  до розгляду на сесії 28.11.18 (Книга 2, 

питання № 87, на стор. 302-315) (додається). 

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

Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року № 1268-МР «Про 

затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників 

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

змінами)», який пропонується  до розгляду на сесії 28.11.18 (Книга 2, 

питання № 88, на стор. 316-390) (додається). 

8. Про колективне звернення від батьків щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів на придбання низькобілкових продуктів для дітей 

хворих на фенілкетонурію (додається). 

9. Про лист від 12.11.18 за № 2257 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради Дмітрєвскої А.І. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

275747,00 грн. для забезпечення зубопротезуванням учасників АТО та 

добровольців (додається). 

10. Про лист від 12.11.18 за № 295 директора КУ «Центр обслуговування 

учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх 

сімей» Сумської міської ради Мордванюка О.В. щодо виділення у 2019 році 

коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля (РЕНО ДОКЕР) для 

центру (додається). 



11. Про лист від 19.11.18 за № 413 директора КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради Івженко Г.І. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 55,0 тис. грн. для 

облаштування пандусу будівлі по вул. Привокзальній, 3А (додається). 

12. Про лист від 30.10.18 за № 1581 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 582,9 тис. грн. для КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 1», а саме: 

 45,0 тис. грн. для придбання протипожежних дверей; 

 216,9 тис. грн. для забезпечення будівель лікарні системою 

блискавкозахисту; 

 321,0 тис. грн. для приведення будівель закладу у відповідність до вимог 

чинного законодавства (додається). 

13. Про лист від 30.10.18 за № 1584 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 52,0 тис. грн. для КУ «Сумська міська 

клінічна стоматологічна поліклініка» на проведення протезування пільгової 

категорії населення, а саме пенсіонерів (додається). 

14. Про лист від 30.10.18 за № 1509 директора Сумського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вертель М.Ю. щодо інформації 

про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 158-МР (зі змінами) Міська цільова програма «Соціальні служби готові 

прийти на допомогу на 2016-2018 роки» за підсумками 9 місяців 2018 року 

(додається). 

15. Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 19 серпня 2015 року № 4733-МР «Про Порядок 

надання пільгового проїзду студентам денної форми навчання вищих 

навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-технічних 

навчальних закладів міста Суми у міському електротранспорті та 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких пільг» (зі змінами)», 

який пропонується  до розгляду на сесії 28.11.18 (Книга 1, питання № 9, на 

стор. 26-30) (додається). 

16. Про лист від 13.11.18 за № 521 в.о. начальника відділу у справах молоді та 

спорту Сумської міської ради Шепелєва О.Є. щодо створення міського 

комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 

«Авангард» Сумської міської ради (додається). 

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

Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про 

затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції на 2016-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду 

на сесії 28.11.8 (Книга 2, питання № 8, на стор. 24-25) (додається). 

18. Про лист від 16.11.18 за № 769 начальника правового управління Сумської 

міської ради Чайченка О.В. щодо проекту рішення Сумської міської ради 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 

2016 року № 954-МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом 



учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки» (зі змінами) 

(додається). 

19. Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження комплексної 

міської програми «Освіта м. Суми на 2019 - 2021 роки» (додається). 

20. Про звернення від 12.11.18 за 3 184 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) 

№ 1 «Ромашка» Малишевської В.О. щодо виділення з міського бюджету у 

2019 році коштів у сумі 250,0 тис. грн. на капітальний ремонт чотирьох 

туалетних кімнат та каналізаційної системи закладу (додається). 

21. Про лист від 22.10.18 за № 60/223 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) 

№ 39 «Теремок» Карапиш С.М. щодо виділення у 2019 році з міського 

бюджету коштів у сумі 299309,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

закладу (додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 

постійної комісії на дане засідання. 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. у зв’язку з відсутністю Фірсової О.В. 

запропонував на засідання постійної комісії 20 листопада 2018 року обрати 

тимчасового виконуючого обов’язки секретаря Амосова Д.В. 

УХВАЛИЛИ: Обрати тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 

постійної комісії Амосова Д.В. на дане засідання постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення громадянки Сухорученко Ксенії та лист від 

14.11.18 за № 1641 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради Чумаченко О.Ю.щодо виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 160,8 тис. грн. для забезпечення хворої дитини необхідними медичними 

препаратами (неадгезивні тонкі пов’язки з поліуретинової піни) (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Сухорученко К.М., Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. 

розглянути питання щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі 

160,8 тис. грн. для забезпечення хворої дитини на тяжку орфанну хворобу 

«Вроджений бульозний епідермоліз» необхідними медичними препаратами 

(неадгезивні тонкі пов’язки з поліуретинової піни). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення від 08.11.18 громадянина Гаврилюка О.О. 

щодо надання матеріальної допомоги для проведення оперативного 

лікування та подальшим придбанням медикаментів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гаврилюк О.О., Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги у сумі 



10,0 тис. грн. для проведення оперативного лікування Гаврилюка О.О. та 

подальшим придбанням медикаментів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.18 за № 1068 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради 

Дмітрєвської А.І. щодо визначення кандидатури депутата для включення до 

складу опікунської ради при органі опіки та піклування (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Перепека Ю.О. запропонував Фірсову О.В. включити до 

складу опікунської ради при органі опіки та піклування. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати Фірсову О.В. для включення до складу 

опікунської ради при органі опіки та піклуванні. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про звернення громадянки Рахманової Д.І. щодо ситуації яка 

склалася з нею у КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 

у зв’язку із запровадженням медичної реформи (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Рахманова Д.І. повідомила присутніх, що у квітні місяці 

лікар відмовився виїздити до її онуки, яка мала високу температуру. Також 

повідомила, що два тижні тому не мала можливості записатися до лікаря на 

прийом. 

Запропонувала опрацювати питання щодо можливості визову лікарів на дім 

до дітей з високою температурою. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської 

ради (Чумаченко О.Ю.) опрацювати питання щодо можливості визову лікарів 

на дім до дітей з високою температурою. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2016 року № 529-МР 

«Про Положення про департамент соціального захисту населення Сумської 

міської ради» (зі змінами)», який пропонується  до розгляду на сесії 28.11.18 

(Книга 2, питання № 87, на стор. 302-315) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію прийняти до відома. 

6.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 



Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року № 1268-МР 

«Про затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників 

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

змінами)», який пропонується  до розгляду на сесії 28.11.18 (Книга 2, 

питання № 88, на стор. 316-390) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію прийняти до відома. 

7.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про колективне звернення від батьків щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів на придбання низькобілкових 

продуктів для дітей хворих на фенілкетонурію (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ланська Ю.М., Пучкова А.В. 

Масік Т.О. повідомила, що для таких сімей необхідно на рік 301,8 тис. грн. 

для щомісячної виплати їм коштів. 

УХВАЛИЛИ:  

8.1. Вважати за доцільне передбачення у міському бюджеті на 2019 рік 

коштів на придбання низькобілкових продуктів для дітей хворих на 

фенілкетонурію. 

8.2. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. провести 

нараду з членами постійної комісії разом з представниками департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради, відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради та департаменту фінансів, економіки та 

інвестицій Сумської міської ради щодо фінансування галузі охорони 

здоров’я, соціального захисту населення та освіти. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Бутенко Д.М. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.11.18 за № 2257 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради 

Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 275747,00 грн. для забезпечення зубопротезуванням учасників АТО та 

добровольців (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Дмітрєвская А.І. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 118,0 тис. грн. для забезпечення зубопротезуванням учасників 

АТО та добровольців. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.11.18 за № 295 директора КУ «Центр 

обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 

та членів їх сімей» Сумської міської ради Мордванюка О.В. щодо виділення 

у 2019 році коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля (РЕНО 

ДОКЕР) для центру (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мордванюк О.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне виділення у 2019 році коштів у сумі 

500,0 тис. грн. на придбання автомобіля для центру. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Перепека Ю.О.; 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 19.11.18 за № 413 директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради 

Івженко Г.І. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

55,0 тис. грн. для облаштування пандусу будівлі по вул. Привокзальній, 3А 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Івженко Г.І. 

Перепека Ю.О. запропонував розробити програму  по реконструкції та заміні 

систем опалення в комунальних закладах міського значення. 

УХВАЛИЛИ:  

11.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 55,0 тис. грн. для облаштування пандусу будівлі по 

вул. Привокзальній, 3А. 

11.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.), як головному розпоряднику бюджетних коштів, 

ініціювати розгляд даного питання на засіданні постійної комісії з питань 

планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради (Шилов В.О.). 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Мельник В.А. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 



12. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.10.18 за № 1581 в.о. начальника відділу 

охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 582,9 тис. грн. для КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 1», а саме: 

 45,0 тис. грн. для придбання протипожежних дверей; 

 216,9 тис. грн. для забезпечення будівель лікарні системою 

блискавкозахисту; 

 321,0 тис. грн. для приведення будівель закладу у відповідність до вимог 

чинного законодавства (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 582,9 тис. грн. для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1», 

а саме: 

 45,0 тис. грн. для придбання протипожежних дверей; 

 216,9 тис. грн. для забезпечення будівель лікарні системою 

блискавкозахисту; 

 321,0 тис. грн. для приведення будівель закладу у відповідність до вимог 

чинного законодавства. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.10.18 за № 1584 в.о. начальника відділу 

охорони здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 52,0 тис. грн. для КУ «Сумська 

міська клінічна стоматологічна поліклініка» на проведення протезування 

пільгової категорії населення, а саме пенсіонерів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Сметанін М.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 52,0 тис. грн. для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна 

поліклініка» на проведення протезування пільгової категорії населення, а 

саме пенсіонерів. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.10.18 за № 1509 директора Сумського 

міського центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Вертель М.Ю. 

щодо інформації про хід виконання рішення Сумської міської ради від 

24 грудня 2015 року № 158-МР (зі змінами) Міська цільова програма 

«Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016-2018 роки» за 

підсумками 9 місяців 2018 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кудімова Н.В. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 



ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Шилов В.В. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 19 серпня 2015 року № 4733-МР 

«Про Порядок надання пільгового проїзду студентам денної форми навчання 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням професійно-

технічних навчальних закладів міста Суми у міському електротранспорті та 

відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких пільг» (зі змінами)», 

який пропонується до розгляду на сесії 28.11.18 (Книга 1, питання № 9, на 

стор. 26-30) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шепелєв О.Є. 

УХВАЛИЛИ: Підтримати проект рішення Сумської міської ради «Про 

внесення змін до рішення Сумської міської ради від 19 серпня 2015 року 

№ 4733-МР «Про Порядок надання пільгового проїзду студентам денної 

форми навчання вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації та учням 

професійно-технічних навчальних закладів міста Суми у міському 

електротранспорті та відшкодування витрат, пов’язаних з наданням таких 

пільг» (зі змінами)». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 0 (нуль);  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

Рішення не прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.11.18 за № 521 в.о. начальника відділу у 

справах молоді та спорту Сумської міської ради Шепелєва О.Є. щодо 

створення міського комунального закладу «Комплексна дитячо-юнацька 

спортивна школа «Авангард» Сумської міської ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Шепелєв О.Є. повідомив присутніх, що комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Авангард» до 2015 року фінансувалася за 

рахунок засновників, а з 2015 року – за рахунок міського бюджету. У зв’язку 

з цим необхідно створити міський комунальний заклад «Комплексна дитячо-

юнацька спортивна школа «Авангард». 

УХВАЛИЛИ: Погодити створення міського комунального закладу 

«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Авангард». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення 

змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР 

«Про затвердження Порядку забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції на 2016-2021 роки» (зі змінами)», який 



пропонується до розгляду на сесії 28.11.8 (Книга 2, питання № 8, на стор. 

24-25) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ: 

17.1. Інформацію прийняти до відома. 

17.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 
 

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 16.11.18 за № 769 начальника правового 

управління Сумської міської ради Чайченка О.В. щодо проекту рішення 

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

від 07 липня 2016 року № 954-МР «Про затвердження Порядку забезпечення 

житлом учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки» (зі 

змінами) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ: 

18.1. Інформацію прийняти до відома. 

18.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про 

затвердження комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2019 – 

2021 роки» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. 

УХВАЛИЛИ: 

19.1. Інформацію прийняти до відома. 

19.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Шилов В.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

20. СЛУХАЛИ: Про звернення від 12.11.18 за 3 184 завідувача Сумського 

ДНЗ (ясла-садок) № 1 «Ромашка» Малишевської В.О. щодо виділення з 

міського бюджету у 2019 році коштів у сумі 250,0 тис. грн. на капітальний 

ремонт чотирьох туалетних кімнат та каналізаційної системи закладу 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ: 

20.1. Вважати за доцільне виділення у 2019 році з міського бюджету коштів у  




