
ПРОТОКОЛ № 56 

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

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

Сумської міської ради VII скликання 

 
від 14 грудня 2018 року    м. Суми, 

   пл. Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1700 год 

 

Присутні 6 депутатів з 7 обраних: Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Фірсова О.В. 

Відсутній 1 депутат: Шилов В.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії  – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Секретар постійної комісії – Фірсова О.В. 

 

Запрошені: 

1. Вертель М.Ю. – директор Сумського міського центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді Сумської міської ради. 

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

ради. 

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

Сумської міської ради. 

4. Обравіт Є.О. – заступник начальника відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради. 

5. Пєхова Л.М. – заступник начальника відділу культури та туризму Сумської 

міської ради. 

6. Соколова О.А. – директор КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька школа 

Олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики». 

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

міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

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

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

Сумської міської ради VII скликання на І півріччя 2019 року (додається). 

2. Про лист від 28.11.18 за № 1704 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо передбачення у міському 

бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 13000,0 тис. грн. на проведення 

капітального ремонту приміщень КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» (додається). 

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

міської Програми «Охорона здоров’я м. Суми на 2019-2021 роки» (Книга 2, 

питання № 108, на стор. 1162-1184) (додається). 



4. Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження міської 

цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2019 – 

2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, 

питання № 7, на стор. 408-429) (додається). 

5. Про лист від 13.12.18 за № 1696 директора Сумського міського центру 

соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської міської ради 

Вертель М.Ю. щодо ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської 

ради «Про призначення стипендії міської ради міської виставки – конкурсу 

живопису та декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини» 

(додається). 

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

цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 – 

2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 

2015 року № 159-МР (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

19.12.18 (Книга 2, питання № 102, на стор. 908-935) (додається). 

7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про міську цільову комплексну 

Програму розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 8, на 

стор. 430-466) (додається). 

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

Сумської міської ради від 30 березня 2005 року № 1149-МР «Про 

перетворення міського комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа В. Голубничого» у міський комунальний заклад «Спеціалізована 

дитячо-юнацька школа Олімпійського резерву В. Голубничого з легкої 

атлетики» (зі змінами)» (додається). 

9. Про лист від 22.11.18 за № 2372 заступника міського голови з питань 

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

щодо виділення та передбачення у 2019 році у програмі «Місто Суми – 

територія добра і милосердя» коштів у сумі 133,0 тис. грн. для на дання 

одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС у 1986 році, віднесених до 1 категорії, які не мають 

статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, з нагоди 33-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи (додається). 

10. Про звернення від 29.11.18 за № 86 депутата Сумської міської ради 

Малюк О.В. щодо передбачення в міському бюджеті на 2019 рік коштів на 

лікування дітей хворих на «Фенілкетанурію» (додається). 

11. Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження Програми 

зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки», який пропонується до 

розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 6, на стор. 392-407) 

(додається). 

12. Про проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення та виплату 

щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок війни 

I групи з числа учасників антитерористичної операції, мешканцям міста 

Суми», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання 

№20, на стор. 704-706) (додається). 



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

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2896-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії особі з інвалідністю 1 групи з 

дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та 

армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армрестлінгу Педоренку 

Миколі Миколайовичу, мешканцю міста Суми», який пропонується до 

розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 21, на стор. 707-708) 

(додається). 

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

Сумської міської ради від 29 вересня 2004 року № 949-МР «Про 

встановлення щомісячної грошової виплати учасникам бойових дій, які 

захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників у період 

Великої Вітчизняної війни, мешканцям м. Суми» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 22, на 

стор. 709) (додається). 

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

Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2895-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії учасникам бойових дій та 

інвалідам війни, яким виповнилось 95 і більше років – мешканцям міста 

Суми», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання 

№ 23, на стор. 710) (додається). 

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

Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1209-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії ветеранам підпільно-

партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни, мешканцям міста 

Суми» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 

(Книга 1, питання № 24, на стор. 711) (додається). 

17. Про проект рішення Сумської міської ради «Про Положення про умови і 

порядок надання пільг окремим категоріям громадян та громадським 

організаціям за рахунок коштів міського бюджету», який пропонується до 

розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 25, на стор. 712-727) 

(додається). 

18. Про проект рішення Сумської міської ради «Про умови та порядок надання 

мешканцям міста окремих видів матеріальної допомоги», який пропонується 

до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 26, на стор. 728-741) 

(додається). 

19. Про проект рішення Сумської міської ради «Про умови та порядок надання 

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

окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий проїзд окремим 

категоріям громадян», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 

(Книга 1, питання № 27, на стор. 742-753) (додається). 

20. Про проект рішення Сумської міської ради «Про умови та порядок надання в 

2019 році допомог, пільг і послуг для окремих категорій громадян», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 2, питання № 107, на стор. 

1112-1161) (додається). 



21. Про лист від 07.12.18 за № 402 в.о. першого заступника директор 

департаменту соціального захисту населення Москаленко Н.М. щодо 

інформації про виконання протокольного доручення постійної комісії від 

20.11.18 стосовно надання матеріальної допомоги громадянину 

Гаврилюку О.О. (додається). 

22. Про лист від 11.12.18 за № 1776 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо перерозподілу коштів медичної 

субвенції у сумі 1467810,00 грн., а саме: 

 1,0 млн. грн. на КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий діабет», КБКВ 2282 «Окремі заходи 

по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810 грн. надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам 

(оплата праці з нарахуваннями) в т.ч.: 

1) 372940,00 грн. на КПКВК «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» за напрямком використання «Нарахування на 

заробітну плату» - 67252,00 грн. «Заробітна плата» - 305688,00 грн.; 

2) 94870,00 грн. на КПКВК «Лікарсько-акушерська допомога 

вагітним, породіллям та новонародженим» за напрямком 

використання «Нарахування на заробітну плату» - 17108,00 грн., 

«Заробітна плата» - 77762,00 грн. (додається). 

 

Мельник В.А. запропонував затвердити порядок денний «в цілому» з 

22 питань. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 6 (шість): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

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

та спорту Сумської міської ради VII скликання на І півріччя 2019 року 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ:  

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

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

та спорту Сумської міської ради VII скликання на І півріччя 2019 року. 

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

затвердженої дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої 

письмові варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 6 (шість): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

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

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

mailto:rada@smr.gov.ua


Рішення прийнято 
 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Бутенко Д.М. 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.11.18 за № 1704 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Чумаченко О.Ю. щодо передбачення у 

міському бюджеті на 2019 рік коштів у сумі 13000,0 тис. грн. на проведення 

капітального ремонту приміщень КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. зняла з розгляду постійної комісії дане 

питання. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

3. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

комплексної міської Програми «Охорона здоров’я м. Суми на 2019-2021 роки» 

(Книга 2, питання № 108, на стор. 1162-1184) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

В обговоренні прийняли участь: Мельник В.А., Перепека Ю.О., Малюк О.В., 

Фірсова О.В., Амосов Д.В. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Інформацію прийняти до відома. 

3.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

4. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на допомогу на 

2019 – 2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, 

питання № 7, на стор. 408-429) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вертель М.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 13.12.18 за № 1696 директора Сумського міського 

центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді Сумської міської ради 

Вертель М.Ю. щодо ініціювання на сесію проекту рішення Сумської міської 



ради «Про призначення стипендії міської ради міської виставки – конкурсу 

живопису та декоративно-прикладного мистецтва «Всесвіт очима дитини» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вертель М.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Ініціювати розгляд даного питання на сесію Сумської міської ради. 

5.2. Рекомендувати Сумському міському центру соціальних служб для сім’ї, 

дітей та молоді Сумської міської ради (Вертель М.Ю.): 

5.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

5.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

5.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 

2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 

2015 року № 159-МР (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

19.12.18 (Книга 2, питання № 102, на стор. 908-935) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. 

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., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про міську цільову 

комплексну Програму розвитку культури міста Суми на 2019 - 2021 роки», 

який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 8, на 

стор. 430-466) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію прийняти до відома. 

7.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Малюк О.В. – не голосувала; 

Рішення прийнято 
 



8. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 30 березня 2005 року № 1149-МР «Про 

перетворення міського комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа В. Голубничого» у міський комунальний заклад «Спеціалізована дитячо-

юнацька школа Олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики» (зі 

змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Соколова О.А., Обравіт Є.О. 

Мельник В.А. запропонував директору КЗ «Спеціалізована дитячо-юнацька 

школа Олімпійського резерву В. Голубничого з легкої атлетики» опрацювати 

дане питання разом з відділом у справах молоді та спорту Сумської міської 

ради (Обравіт Є.О.) та з департаментом фінансів, економіки та інвестицій 

Сумської міської ради (Липова С.А.) та у разі погодження даного проекту 

департаментом звернутися до постійної комісії. 

УХВАЛИЛИ: Відкласти розгляд даного питання до його погодження 

департаментом фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради 

(Липова С.А.). 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.11.18 за № 2372 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Сумської міської ради 

Дмітрєвської А.І. щодо виділення та передбачення у 2019 році у програмі 

«Місто Суми – територія добра і милосердя» коштів у сумі 133,0 тис. грн. для 

на дання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, віднесених до 1 категорії, які не 

мають статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, з нагоди 33-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне передбачення на 2019 рік у програмі 

«Місто Суми – територія добра і милосердя» коштів у сумі 133,0 тис. грн. для 

на дання одноразової матеріальної допомоги учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС у 1986 році, віднесених до 1 категорії, які не 

мають статусу осіб з інвалідністю внаслідок війни, з нагоди 33-ї річниці 

Чорнобильської катастрофи. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

10. СЛУХАЛИ: Про звернення від 29.11.18 за № 86 депутата Сумської міської 

ради Малюк О.В. щодо передбачення в міському бюджеті на 2019 рік коштів на 

лікування дітей хворих на «Фенілкетанурію» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. повідомила присутніх, що постійною комісією з 

питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, 



розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської 

міської ради було погоджено передбачення у 2019 році 84,0 тис. грн. на 

придбання низькобілкових продуктів для дітей хворих на «Фенілкетанурію». 

Малюк О.В. зняла з розгляду постійної комісії дане питання. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинула Малюк О.В. 

 

11. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження 

Програми зайнятості населення м. Суми на 2019-2020 роки», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 6, на стор. 

392-407) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію прийняти до відома. 

11.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

12. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про встановлення 

та виплату щомісячної грошової допомоги особам з інвалідністю внаслідок 

війни I групи з числа учасників антитерористичної операції, мешканцям міста 

Суми», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання 

№ 20, на стор. 704-706) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

12.1. Інформацію прийняти до відома. 

12.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

13. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2896-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії особі з інвалідністю 1 групи з 

дитинства, майстру спорту України міжнародного класу з пауерліфтингу та 

армспорту, чемпіону України, Європи та світу з армрестлінгу Педоренку 

Миколі Миколайовичу, мешканцю міста Суми», який пропонується до розгляду 

на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 21, на стор. 707-708) (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Інформацію прийняти до відома. 

13.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

14. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 29 вересня 2004 року № 949-МР «Про 

встановлення щомісячної грошової виплати учасникам бойових дій, які 

захищали та визволяли м. Суми від фашистських загарбників у період Великої 

Вітчизняної війни, мешканцям м. Суми» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 22, на стор. 709) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

14.1. Інформацію прийняти до відома. 

14.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

до рішення Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2895-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії учасникам бойових дій та 

інвалідам війни, яким виповнилось 95 і більше років – мешканцям міста Суми», 

який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 23, на 

стор. 710) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

15.1. Інформацію прийняти до відома. 

15.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

до рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 1209-МР «Про 

встановлення та виплату щомісячної стипендії ветеранам підпільно-

партизанського руху в роки Великої Вітчизняної війни, мешканцям міста 

Суми» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, 

питання № 24, на стор. 711) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 



УХВАЛИЛИ: 

16.1. Інформацію прийняти до відома. 

16.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

про умови і порядок надання пільг окремим категоріям громадян та 

громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 25, на стор. 

712-727) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

17.1. Інформацію прийняти до відома. 

17.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

18. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про умови та 

порядок надання мешканцям міста окремих видів матеріальної допомоги», який 

пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 1, питання № 26, на стор. 

728-741) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

18.1. Інформацію прийняти до відома. 

18.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

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

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

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремим категоріям громадян», який пропонується до розгляду на сесії 

19.12.18 (Книга 1, питання № 27, на стор. 742-753) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

19.1. Інформацію прийняти до відома. 

19.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

20. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про умови та 

порядок надання в 2019 році допомог, пільг і послуг для окремих категорій 

громадян», який пропонується до розгляду на сесії 19.12.18 (Книга 2, питання 

№ 107, на стор. 1112-1161) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: 

21.1. Інформацію прийняти до відома. 

21.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 
 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.12.18 за № 402 в.о. першого заступника 

директор департаменту соціального захисту населення Москаленко Н.М. щодо 

інформації про виконання протокольного доручення постійної комісії від 

20.11.18 стосовно надання матеріальної допомоги громадянину Гаврилюку О.О. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.12.18 за № 1776 в.о. начальника відділу 

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

коштів медичної субвенції у сумі 1467810,00 грн., а саме: 

 1,0 млн. грн. на КПКВК 0712144 «Централізовані заходи з лікування хворих 

на цукровий та нецукровий діабет», КБКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810 грн. надання медичної допомоги тимчасово переміщеним особам 

(оплата праці з нарахуваннями) в т.ч.: 

1) 372940,00 грн. на КПКВК «Багатопрофільна стаціонарна медична 

допомога населенню» за напрямком використання «Нарахування на 

заробітну плату» - 67252,00 грн. «Заробітна плата» - 305688,00 грн.; 

2) 94870,00 грн. на КПКВК «Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 

породіллям та новонародженим» за напрямком використання 

«Нарахування на заробітну плату» - 17108,00 грн., «Заробітна плата» - 

77762,00 грн. (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 
 




