
ПРОТОКОЛ № 57 

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 12 лютого 2019 року    м. Суми, 

   пл. Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1720 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. Басова Л.В. – громадянка міста Суми. 

2. Безпала Т.Г. – директор Сумського міського центру науково-технічної 

творчості молоді. 

3. Братушка В.В. – директор Сумського регіонального управління 

«Держмолодьжитло». 

4. Бутова О.В. – заступник директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради. 

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

сім’ї, дітей та молоді Сумської міської ради. 

6. Галіченко І.Ф. - директор комунальної установи «Сумський міський 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг) «Берегиня». 

7. Гладун В.М. – в.о. завідувача Сумського ДНЗ «Ромашка» № 1. 

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

ради. 

9. Змисля І.Ф. – депутат Сумської міської ради. 

10. Журавський Ю.М. – громадянин міста Суми. 

11. Кузьменко О.Д. - директор Сумської дитячої художньої школи 

ім. М.Г. Лисенка. 

12. Куліш М.В. – заступник начальника управління грошових виплат, 

компенсацій та надання пільг департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради. 

13. Лапоногова В.В. – заступник головного лікаря КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 5». 

14. Мітюхін Ф.П. – президент Сумської обласної федерації альпінізму і 

скелелазіння. 

15. Найденко Л.П. – громадянка міста Суми. 

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



міської ради. 

17. Подопригора В.В. – начальник служби у справах дітей Сумської міської 

ради. 

18. Полоз В.В. – громадянка міста Суми. 

19. Стіфатова І.В. – громадянка міста Суми. 

20. Стрельченко А.С. – громадянка міста Суми. 

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

22. Ткач Т.В. - заступник головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

23. Цибульська Н.О. – начальник відділу культури та туризму Сумської міської 

ради. 

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

міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звернення від 30.01.19 громадянки Найденко Л.П. щодо надання 

матеріальної допомоги на реабілітацію після операції в Інституті серця в місті 

Києві (додається). 

2. Про звернення від 20.12.18 громадянки Стіфатової І.В. щодо надання 

матеріальної допомоги у сумі 5,0 тис. грн. на лікування (додається). 

3. Про звернення від 04.01.19 громадянки Петренко Л.А. щодо надання 

матеріальної допомоги у сумі 14,0 тис. грн. для проведення операції на 

колінному суглобі (додається). 

4. Про звернення від 15.01.19 громадянина Полоза В.В. щодо надання 

матеріальної допомоги у сумі 30,0 тис. грн. для подальшого лікування після 

операції на серці (додається). 

5. Про звернення від 29.01.19 громадянки Журавської І.М. щодо надання 

матеріальної допомоги для придбання коштовних ліків (додається). 

6. Про звернення від 24.01.19 громадянки Басової Л.В. щодо надання матеріальної 

допомоги у сумі 12,0 тис. грн. на проведення оперативного лікування (діагноз: 

жовчно-камінна хвороба, хронічний калькульозний холецистит) (додається). 

7. Про звернення від 29.01.19 громадянки Вакулішиної В.Д. щодо надання 

матеріальної допомоги для придбання лікарських засобів (додається). 

8. Про усне звернення Сухорученко К.М. щодо вирішення питання надання їй 

матеріальної допомоги. 

9. Про усне звернення депутата Сумської міської ради Бутенка Д.М. щодо 

можливості встановлення стінки для скелелазіння у спортивному комплексі 

«Авангард». 

10. Про звіт про роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального 

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

Сумської міської ради VІI скликання за 2018 рік (додається). 

11. Про інформацію про хід виконання міської програми «Місто Суми  - територія 

добра і милосердя» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської 



міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР (зі змінами) за 2016-2018 роки 

(лист від 18.01.19 за № 12.06-28/271/08) (додається). 

12. Про інформацію про хід виконання міської програми «Соціальна підтримка 

учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки, 

затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року  

№ 1268-МР (зі змінами) за 2018 рік (додається). 

13. Про лист від 30.01.19 за № 691 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. управлінню капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради на 

виготовлення проектно-кошторисної документації для облаштування окремого 

входу у відділення денного перебування «Злагода» по просп. Т.Шевченка, 11 

(додається). 

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

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

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

автоматів, на вулицях та інших громадських місцях за 2018 рік (лист від 

28.12.18 за № 2260 додається). 

15. Про інформацію про стан і заходи з питань захворюваності і забезпечення 

медичного обслуговування в місті (додається). 

16. 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», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810,00 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). 

17. Про лист від 29.01.19 за № 163 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з цифровою 

обробкою зображення для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» 

(додається). 



18. Про лист від 04.01.19 за № 29 головного лікаря КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо виділення коштів у сумі 500,0 тис. грн. для 

придбання ультразвукового денситометру (додається). 

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

балансу від комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1» до 

комунального некомерційного підприємства «Центральна міська клінічна 

лікарня» Сумської міської ради», який пропонується до розгляду на сесії 

27.02.19 (Книга 1, питання № 23, на стор. 438-439) (додається). 

20. Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження передавального 

балансу від комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 5» до 

комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня № 5» Сумської 

міської ради», який пропонується до розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, 

питання № 24, на стор. 440-441) (додається). 

21. Про лист від 10.01.19 за № 34 начальника відділу культури та туризму Сумської 

міської ради Цибульської Н.О. щодо виділення у 2019 році коштів у сумі 

334,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

реконструкції Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з 

добудовою класів скульптури по вул. Псільській, 7 (додається). 

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

24 грудня 2015 року № 159-МР «Про міську цільову комплексну Програму 

розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) за підсумками 

2018 року (лист від 04.01.19 № 22/25.01-03 додається). 

23. Про проект рішення Сумської міської ради «Про затвердження  положень про 

порядок призначення стипендій міського голови талановитим спортсменам та 

заснування персональних премій міського голови кращим тренерам міста 

Суми», який пропонується до розгляду на сесії Сумської міської ради 27.02.19 

(Книга 1, питання № 18, на стор. 415-419) (додається). 

24. Про листи від 11.02.19 за № 32 директора КДЮСШ «Суми» Літовцевої Т.В. та 

від 12.02.19 за № 12 директора міського центру фізичного здоров’я населення 

«Спорт для всіх» Гонтовенка Є.В. щодо виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 4,0 млн. грн. на ремонт покрівлі спортивного комплексу «Авангард» та 

утеплення трибун і фасаду (додаються). 

25. Про лист від 31.01.19 за № 60-Д директора Сумського регіонального 

управління Держмолодьжитла Братушки В.В. щодо збільшення видатків на 

суму 4,72 млн. грн. для фінансування програми молодіжного житлового 

кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки (додається). 

26. Про лист від 21.01.19 за № 25 директора Сумського міського центру науково-

технічної творчості молоді Безпалої Т.Г. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 70,0 тис. грн. на поточний ремонт приміщення 

дитячо-юнацького клубу «Сучасник» за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21/1 

(додається). 

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

29 березня 2017 року № 1850-МР «Про викладання державною мовою базових 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми» (лист від 23.01.19 

за № 13.01-18/145 додається). 



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

28 вересня 2017 року № 2598-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 13 серпня 2015 року № 4692-МР «Про введення додаткових 

посад заступників директора з виховної роботи до штатних розписів 

навчальних закладів м. Суми» (додається). 

29. Про лист від 05.02.19 за № 208 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

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

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 39 «Теремок», за адресою: вул. Металургів, 7а 

(додається). 

30. Про лист від 05.02.19 за № 212 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 120232,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

КУ «Сумський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми, Сумської області, за адресою: 

вул. Холодногірська, 47 (додається). 

31. Про лист від 05.02.19 за № 202 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 422101,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 16 «Сонечко», за адресою: просп. М. Лушпи, 45 

(додається). 

32. Про лист від 05.02.19 за № 203 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 519343,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 18 «зірниця», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 13 (додається). 

33. Про лист від 05.02.19 за № 204 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 371715,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 19 «Рум’янек», за адресою: просп. М. Лушпи, 3 

(додається). 

34. Про лист від 05.02.19 за № 205 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 108052,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик», за адресою: 

вул. Ковпака, 27 (додається). 

35. Про лист від 05.02.19 за № 206 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 162000,00 грн. на капітальний ремонт пральні у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 33 «Маринка», за адресою: м. Суми, 

вул. Котляревського, 2 (додається). 

36. Про лист від 05.02.19 за № 207 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 22000,00 грн. на заміну двох стояків холодної та гарячої 



води у Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька квіточка», 

за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 12 (додається). 

37. Про лист від 05.02.19 за № 209 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 218520,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6», за адресою: м. Суми, вул. СКД, 17 

(додається). 

38. Про лист від 05.02.19 за № 210 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 1420729,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: м. Суми, 

вул. Олега Балицького, 32 (додається). 

39. Про лист від 05.02.19 за № 211 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 45562,00 грн. на капітальний ремонт централізованої 

системи опалення КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Ігоря Гольченка», за 

адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 5 (додається). 

40. Про лист від 05.02.19 за № 213 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 1 300 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

ім. М.Н. Нестеровського, за адресою: м. Суми, вул. Івана Харитоненка, 3 

(додається). 

41. Про лист від 06.02.19 за № 242 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 150 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Метелик», за адресою: м. Суми, 

вул. Харківська, 13 (додається). 

42. Про лист від 06.02.19 за № 245 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

КЗ «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13 (додається). 

43. Про лист від 06.02.19 за № 246 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 125 000,00 грн. на поточний ремонт роздягальні 

цокольного поверху будівлі КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів 

№ 2 ім. Д. Косаренка», за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 76 

(додається). 

44. Про лист від 06.02.19 за № 252 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 287 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі у 

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Калинка», за адресою: м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 124 (додається). 



45. Про лист від 06.02.19 за № 248 начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 935 000,00 грн. на капітальний ремонт асфальтного 

покриття на території  Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий 

півник», за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 15 (додається). 

46. Про лист від 12.11.18 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) «Ромашка» № 1 

Малишевської В.О. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у 

сумі 250,0 тис. грн. на капітальний ремонт 4-х туалетних кімнат та 

каналізаційної системи закладу (додається). 

47. Про зняття з контролю постійної комісії рішень Сумської міської ради: 
№ 

п/п 

Номер 

рішення 
Дата прийняття Назва рішення 

1.  2911-МР 21 грудня 

2017 рік 

Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Суми на 2018 рік. 

2.  148 - МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про затвердження міської програми «Місто Суми 

– територія добра та милосердя» на 2016 – 

2018 роки» (зі змінами). 

3.  168 – МР 24 грудня 

2015 рік 

Про комплексну міську програму «Освіта 

м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами). 

4.  159-МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про міську цільову комплексну Програму 

розвитку культури  міста Суми на 2016 – 

2018 роки (зі змінами). 

5.  174-МР 24 грудня 

2015 рік 

Про програму «Фізична культура і спорт міста 

Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами). 

6.  149-МР 24 грудня 

2015 рік 

Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 

2018 роки» (зі змінами). 

7.  158 -МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про затвердження міської цільової програми 

«Соціальні служби готові прийти на допомогу на 

2016 – 2018 роки» (зі змінами). 

8.  2455 - МР 
19 червня 

2013 рік 

Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Суми на період до 2017 року (зі 

змінами). 

9.  288-МР 27 січня 

2016 рік 

Міська комплексна Програми Охорона здоров’я 

на 2016-2020 роки. 

10.  2920-МР 21 грудня 

2017 рік 

Міська комплексна Програми Охорона здоров’я 

на 2017-2020 роки. 

11.  3057 -МР 

21 лютого 

2018 рік 

Про призначення стипендій Сумської  міської 

ради переможцям міської виставки - конкурсу 

живопису та декоративно - прикладного 

мистецтва «Всесвіт очима  дитини». 

12.  1676 - МР 

25 січня 

2017 рік 

Про призначення стипендій міської ради 

переможцям міської виставки - конкурсу 

живопису та декоративно-прикладного мистецтва 

«Всесвіт очима  дитини». 

13.  2598 –МР 28 вересня Про внесення змін до рішення Сумської міської 



2017 рік ради від 13 серпня 2015 року № 4692-МР «Про 

введення додаткових посад заступників 

директора з виховної роботи до штатних розписів 

навчальних закладів м. Суми». 

14.  1850-МР 
29 березня 

2017 рік 

Про викладання державною мовою базових 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Суми. 

48. Про лист від 11.02.19 за № 196 директора Сумського міського центру 

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

сесію проекту рішення сумської міської ради «Про заключний звіт про 

виконання міської цільової програми «Соціальні служби готові прийти на 

допомогу на 2016 – 2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 158-МР» (зі змінами) (додається). 

 

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

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

Мельник В.А.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення від 30.01.19 громадянки Найденко Л.П. щодо 

надання матеріальної допомоги на реабілітацію після операції в Інституті серця 

в місті Києві (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Найденко Л.П. 

УХВАЛИЛИ: 

1.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги на реабілітацію після 

операції в Інституті серця в місті Києві. 

1.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 
 

2. СЛУХАЛИ: Про звернення від 20.12.18 громадянки Стіфатової І.В. щодо 

надання матеріальної допомоги у сумі 5,0 тис. грн. на лікування (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Стіфатова І.В. 

УХВАЛИЛИ: 

2.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги у сумі 5,0 тис. грн. на 

лікування. 

2.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 



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 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення від 04.01.19 громадянки Петренко Л.А. щодо 

надання матеріальної допомоги у сумі 14,0 тис. грн. для проведення операції на 

колінному суглобі (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Петренко Л.А. 

УХВАЛИЛИ: 

3.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної комісії. 

3.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та надати постійній комісії 

інформацію щодо надання громадянці Петренко Л.А. матеріальної допомоги 

(коли надавалася, у якій сумі). 
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 

 

4. СЛУХАЛИ: Про звернення від 15.01.19 громадянина Полоза В.В. щодо 

надання матеріальної допомоги у сумі 30,0 тис. грн. для подальшого лікування 

після операції на серці (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Полоз В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги у сумі 30,0 тис. грн. 

для подальшого лікування після операції на серці. 

4.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 
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 

 

5. СЛУХАЛИ: Про звернення від 29.01.19 громадянки Журавської І.М. щодо 

надання матеріальної допомоги для придбання коштовних ліків (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Журавський Ю.М. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги для придбання 

коштовних ліків. 

5.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Перепека Ю.О. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

6. СЛУХАЛИ: Про звернення від 24.01.19 громадянки Басової Л.В. щодо 

надання матеріальної допомоги у сумі 12,0 тис. грн. на проведення 

оперативного лікування (діагноз: жовчно-камінна хвороба, хронічний 

калькульозний холецистит) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Басова Л.М. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги на проведення 

оперативного лікування (діагноз: жовчно-камінна хвороба, хронічний 

калькульозний холецистит). 

6.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 
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 

 

7. СЛУХАЛИ: Про звернення від 29.01.19 громадянки Вакулішиної В.Д. щодо 

надання матеріальної допомоги для придбання лікарських засобів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Вакулішина В.Д. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Вважати за доцільне надання матеріальної допомоги у сумі 4,0 тис. грн. для 

придбання лікарських засобів. 

7.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) опрацювати дане питання та про результати розгляду 

повідомити постійну комісію. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Перепека Ю.О. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про усне звернення Сухорученко К.М. щодо вирішення 

питання надання їй матеріальної допомоги. 

ВИСТУПИЛИ: Сухорученко К.М. повідомила присутніх, що Сумська міська 

рада раніше виділила кошти для забезпечення хворої дитини (тяжка орфанна 

хвороба «Вроджений бульозний епідермоліз») необхідними препаратами. 

Також повідомила, що ціни на необхідні препарати незадекларовані, або є 

нижчими за ціну по якій закупаються. Таким чином вона не може отримати 

необхідні препарати в аптеках. 

Мельник В.А. запропонував звернутися громадянці до благодійних фондів та 

до департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради. 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати громадянці Сухорученко К.М. звернутися до 



департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради та до 

благодійних фондів. 
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 

 

9. СЛУХАЛИ: Про усне звернення депутата Сумської міської ради 

Бутенка Д.М. щодо можливості встановлення стінки для скелелазіння у 

спортивному комплексі «Авангард». 

ВИСТУПИЛИ: Мітюхін Ф.П. повідомив присутніх, що Сумська обласна 

федерація альпінізму і скелелазіння розглядає можливість встановлення 

скелелазного стенду у спортивному комплексі «Авангард». 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу у справах молоді та спорту Сумської 

міської ради (Обравіт Є.О.) та управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) опрацювати 

питання щодо можливості встановлення скелелазного стенду у спортивному 

комплексі «Авангард» та у термін до 26 лютого 2019 року надати постійній 

комісії пропозиції щодо вирішення даного питання. 
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 

 

10. СЛУХАЛИ: Про звіт про роботу постійної комісії з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, 

сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради VІI скликання за 2018 рік 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: 

УХВАЛИЛИ: 

10.1. Інформацію прийняти до відома. 

10.2. Рекомендувати відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(Божко Н.Г.): 

10.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

10.2.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

10.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати відповідний проект 

рішення. 
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 

 

11. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання міської програми «Місто 

Суми - територія добра і милосердя» на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням 



Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР (зі змінами) за 2016-

2018 роки (лист від 18.01.19 за № 12.06-28/271/08) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куліш М.В. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

12. СЛУХАЛИ: Про інформацію про хід виконання міської програми 

«Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» 

на 2017-2019 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 

2016 року № 1268-МР (зі змінами) за 2018 рік (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Куліш М.В. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.01.19 за № 691 директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 100,0 тис. грн. 

управлінню капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської 

міської ради на виготовлення проектно-кошторисної документації для 

облаштування окремого входу у відділення денного перебування «Злагода» по 

просп. Т.Шевченка, 11 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Галіченко І.Ф. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 100,0 тис. грн. управлінню капітального будівництва та 

дорожнього господарства Сумської міської ради на виготовлення проектно-

кошторисної документації для облаштування окремого входу у відділення 

денного перебування «Злагода» по просп. Т.Шевченка, 11. 
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); 

Бутенко Д.М. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

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

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

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

ігрових автоматів, на вулицях та інших громадських місцях за 2018 рік (лист від 

28.12.18 за № 2260 додається). 

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

Мельник запропонував службі у справах дітей Сумської міської ради 



(Подопригора В.В.) надати членам постійної комісії звіт представника сектору 

превенції Сумського відділу поліції, який відбудеться на засіданні колегії з 

питань соціального захисту та попередження правопорушень серед дітей при 

службі у справах дітей 15 лютого 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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); 

Бутенко Д.М. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про інформацію про стан і заходи з питань захворюваності і 

забезпечення медичного обслуговування в місті (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. (інформація додається). 

Мельник В.А. запропонував відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) провести з депутатами Сумської міської ради та головними 

лікарями медичних закладів нараду щодо розвитку галузі охорони здоров’я 

міста у 2019 році 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

16. 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», КЕКВ 2282 «Окремі заходи по 

реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» за напрямком використання «інші виплати населенню); 

 467810,00 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: Чумаченко О.Ю. зняла з розгляду постійної комісії дане 

питання. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
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 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.01.19 за № 163 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з 

цифровою обробкою зображення для КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 1» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ:  

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

сумі 20,0 тис. грн. на ремонт флюорографа з цифровою обробкою зображення 

для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1». 

17.2. 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» – 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 

 

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.01.19 за № 29 головного лікаря КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо виділення коштів у сумі 

500,0 тис. грн. для придбання ультразвукового денситометру (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ткач Т.В., Лапоногова В.В. 

Мельник В.А. зауважив, що в КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» є інше 

обладнання, яке потребує першочергового фінансування. 

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); 

Бутенко Д.М. – не голосував; 

Рішення прийнято 

 

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

передавального балансу від комунальної установи «Сумська міська клінічна 

лікарня № 1» до комунального некомерційного підприємства «Центральна 

міська клінічна лікарня» Сумської міської ради», який пропонується до 

розгляду на сесії 27.02.19 (Книга 1, питання № 23, на стор. 438-439) 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

Змисля І.Ф. проінформував присутніх, що для прийняття даного проекту 

рішення на сесії необхідно здійснити оцінку майна медичного закладу. 



УХВАЛИЛИ:  

19.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії. 

19.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) розглянути даний проект рішення та у термін до 20 лютого 

2019 року надати постійній комісії правову оцінку даному проекту рішення. 
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 

 

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

передавального балансу від комунальної установи «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5» до комунального некомерційного підприємства «Клінічна лікарня 

№ 5» Сумської міської ради», який пропонується до розгляду на сесії 27.02.19 

(Книга 1, питання № 24, на стор. 440-441) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

20.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії. 

20.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) розглянути даний проект рішення та у термін до 20 лютого 

2019 року надати постійній комісії правову оцінку даному проекту рішення. 
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 

 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.01.19 за № 34 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо виділення у 2019 році 

коштів у сумі 334,7 тис. грн. на виготовлення проектно-кошторисної 

документації для реконструкції Сумської дитячої художньої школи 

ім. М.Г. Лисенка з добудовою класів скульптури по вул. Псільській, 7 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Цибульська Н.О., Кузьменко О.Д. 

УХВАЛИЛИ: 

21.1. Перенести розгляд даного питання на наступне засідання постійної 

комісії. 

21.2. Рекомендувати членам постійної комісії Амосову Д.В. та Малюк О.В. 

виїхати до Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка по 

вул. Псільській, 7 та оглянути будівлю. 
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 

 



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

ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР «Про міську цільову комплексну 

Програму розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) за 

підсумками 2018 року (лист від 04.01.19 № 22/25.01-03 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Цибульська Н.О. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

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

положень про порядок призначення стипендій міського голови талановитим 

спортсменам та заснування персональних премій міського голови кращим 

тренерам міста Суми», який пропонується до розгляду на сесії Сумської міської 

ради 27.02.19 (Книга 1, питання № 18, на стор. 415-419) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

УХВАЛИЛИ: 

23.1. Інформацію прийняти до відома. 

12.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
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 

 

24. СЛУХАЛИ: Про листи від 11.02.19 за № 32 директора КДЮСШ «Суми» 

Літовцевої Т.В. та від 12.02.19 за № 12 директора міського центру фізичного 

здоров’я населення «Спорт для всіх» Гонтовенка Є.В. щодо виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на ремонт покрівлі спортивного 

комплексу «Авангард» та утеплення трибун і фасаду (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 4,0 млн. грн. на ремонт покрівлі спортивного комплексу 

«Авангард» та утеплення трибун і фасаду. 
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 

 

25. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.01.19 за № 60-Д директора Сумського 

регіонального управління Держмолодьжитла Братушки В.В. щодо збільшення 

видатків на суму 4,72 млн. грн. для фінансування програми молодіжного 

житлового кредитування у м. Суми на 2018-2020 роки (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Братушка В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне збільшення видатків на суму 4,72 млн. грн. 

для фінансування програми молодіжного житлового кредитування у м. Суми на 



2018-2020 роки. 
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 

 

26. СЛУХАЛИ: Про лист від 21.01.19 за № 25 директора Сумського міського 

центру науково-технічної творчості молоді Безпалої Т.Г. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 70,0 тис. грн. на поточний ремонт 

приміщення дитячо-юнацького клубу «Сучасник» за адресою: м. Суми, 

вул. Охтирська, 21/1 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Безпала Т.Г. 

УХВАЛИЛИ:  

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

сумі 70,0 тис. грн. на поточний ремонт приміщення дитячо-юнацького клубу 

«Сучасник» за адресою: м. Суми, вул. Охтирська, 21/1. 

26.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.), 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» – 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 

 

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

ради від 29 березня 2017 року № 1850-МР «Про викладання державною мовою 

базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах м. Суми» (лист від 

23.01.19 за № 13.01-18/145 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

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

ради від 28 вересня 2017 року № 2598-МР «Про внесення змін до рішення 

Сумської міської ради від 13 серпня 2015 року № 4692-МР «Про введення 

додаткових посад заступників директора з виховної роботи до штатних 

розписів навчальних закладів м. Суми» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. (інформація додається). 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
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 

 

Мельник В.А. запропонував питання №№ 29-44 об’єднати в «пакет». 
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 

 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 208 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

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

Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 39 «Теремок», за адресою: вул. Металургів, 7а 

(додається). 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 212 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 120232,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КУ Сумський НВК «Загальноосвітня школа І ступеня – дошкільний 

навчальний заклад № 9 «Веснянка» м. Суми, Сумської області, за адресою: 

вул. Холодногірська, 47 (додається). 

31. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 202 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 422101,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 16 «Сонечко», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 45 (додається). 

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 203 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 519343,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 18 «зірниця», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 13 (додається). 

33. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 204 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 371715,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 19 «Рум’янек», за адресою: 

просп. М. Лушпи, 3 (додається). 

34. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 205 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 108052,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 23 «Золотий ключик», за адресою: 

вул. Ковпака, 27 (додається). 

35. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 206 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 162000,00 грн. на капітальний ремонт пральні 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 33 «Маринка», за адресою: м. Суми, 

вул. Котляревського, 2 (додається). 



36. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 207 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 22000,00 грн. на заміну двох стояків холодної 

та гарячої води у Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) № 36 «Червоненька 

квіточка», за адресою: м. Суми, вул. Супруна, 12 (додається). 

37. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 209 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 218520,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6», за адресою: м. Суми, вул. СКД, 17 

(додається). 

38. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 210 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1420729,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі середньої освіти І-ІІІ ступенів № 21, за адресою: 

м. Суми, вул. Олега Балицького, 32 (додається). 

39. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 211 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 45562,00 грн. на капітальний ремонт 

централізованої системи опалення КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 Ігоря 

Гольченка», за адресою: м. Суми, вул. Ковпака, 5 (додається). 

40. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.02.19 за № 213 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1 300 000,00 грн. на капітальний ремонт 

покрівлі у Сумському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 

ім. М.Н. Нестеровського, за адресою: м. Суми, вул. Івана Харитоненка, 3 

(додається). 

41. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 242 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 150 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 6 «Метелик», за адресою: м. Суми, вул. 

Харківська, 13 (додається). 

42. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 245 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 350 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 

у КЗ «Сумський міський центр еколого-натуралістичної творчості учнівської 

молоді, за адресою: м. Суми, вул. Харківська, 13 (додається). 

43. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 246 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 125 000,00 грн. на поточний ремонт 

роздягальні цокольного поверху будівлі КУ «Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 2 ім. Д. Косаренка», за адресою: м. Суми, вул. Г. Кондратьєва, 76 

(додається). 

44. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 252 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 287 000,00 грн. на капітальний ремонт покрівлі 



у Сумському ДНЗ (ясла-садок) № 3 «Калинка», за адресою: м. Суми, 

вул. Г. Кондратьєва, 124 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

зазначених коштів. 
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 

 

З виробничої причини засідання постійної комісії покинув Перепека Ю.О. 

 

45. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.02.19 за № 248 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 935 000,00 грн. на капітальний ремонт 

асфальтного покриття на території  Сумському ДНЗ (центр розвитку дитини) 

№  14 «Золотий півник», за адресою: м. Суми, вул. Прокоф’єва, 15 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів на капітальний ремонт асфальтного покриття на території  Сумському 

ДНЗ (центр розвитку дитини) № 14 «Золотий півник», за адресою: м. Суми, 

вул. Прокоф’єва, 15. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

46. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.11.18 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) 

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

бюджету коштів у сумі 250,0 тис. грн. на капітальний ремонт 4-х туалетних 

кімнат та каналізаційної системи закладу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: 

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

сумі 250,0 тис. грн. на капітальний ремонт 4-х туалетних кімнат та 

каналізаційної системи закладу. 

46.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.), 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» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



47. СЛУХАЛИ: Про зняття з контролю постійної комісії рішень Сумської 

міської ради: 
№ 

п/п 

Номер 

рішення 
Дата прийняття Назва рішення 

15.  2911-МР 21 грудня 

2017 рік 

Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Суми на 2018 рік. 

16.  148 - МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про затвердження міської програми «Місто Суми 

– територія добра та милосердя» на 2016 – 

2018 роки» (зі змінами). 

17.  168 – МР 24 грудня 

2015 рік 

Про комплексну міську програму «Освіта 

м. Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами). 

18.  159-МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про міську цільову комплексну Програму 

розвитку культури  міста Суми на 2016 – 

2018 роки (зі змінами). 

19.  174-МР 24 грудня 

2015 рік 

Про програму «Фізична культура і спорт міста 

Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами). 

20.  149-МР 24 грудня 

2015 рік 

Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 

2018 роки» (зі змінами). 

21.  158 -МР 
24 грудня 

2015 рік 

Про затвердження міської цільової програми 

«Соціальні служби готові прийти на допомогу на 

2016 – 2018 роки» (зі змінами). 

22.  2455 - МР 
19 червня 

2013 рік 

Про затвердження Програми зайнятості 

населення м. Суми на період до 2017 року (зі 

змінами). 

23.  288-МР 27 січня 

2016 рік 

Міська комплексна Програми Охорона здоров’я 

на 2016-2020 роки. 

24.  2920-МР 21 грудня 

2017 рік 

Міська комплексна Програми Охорона здоров’я 

на 2017-2020 роки. 

25.  3057 -МР 

21 лютого 

2018 рік 

Про призначення стипендій Сумської  міської 

ради переможцям міської виставки - конкурсу 

живопису та декоративно - прикладного 

мистецтва «Всесвіт очима  дитини». 

26.  1676 - МР 

25 січня 

2017 рік 

Про призначення стипендій міської ради 

переможцям міської виставки - конкурсу 

живопису та декоративно-прикладного мистецтва 

«Всесвіт очима  дитини». 

27.  2598 –МР 

28 вересня 

2017 рік 

Про внесення змін до рішення Сумської міської 

ради від 13 серпня 2015 року № 4692-МР «Про 

введення додаткових посад заступників 

директора з виховної роботи до штатних розписів 

навчальних закладів м. Суми». 

28.  1850-МР 
29 березня 

2017 рік 

Про викладання державною мовою базових 

дисциплін у загальноосвітніх навчальних 

закладах м. Суми. 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 




