
ПРОТОКОЛ № 59 

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 10 квітня 2019 року    м. Суми, 

   пл. Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1555 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. Галицький М.О. – заступник міського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради. 

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

міської ради. 

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

ради. 

4. Ємець О.М. – головний лікар КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди». 

5. Ланська Ю.М. – юрист-консульт Сумського міського центру соціальних 

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

6. Лисенко О.М. – Сумський міський голова. 

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

Сумської міської ради. 

8. Михальова Г.Ф. – головний спеціаліст відділу у справах молоді та спорту 

Сумської міської ради. 

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

міської ради. 

10. Писковец Л.І. – громадянка міста Суми. 

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

ради. 

12. Сухомлин А.О. – головний лікар КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 4». 

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

міської ради. 

 

 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звернення громадянина Мішун Г.В. щодо надання матеріальної 

допомоги у сумі 130-150 тис. грн. для проведення операції (аортокоронарне 

шунтування) (додається). 

2. Про лист від 08.04.19 за № 482 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 9571875,00 грн. на забезпечення 

препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

3. 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 І квартал 2019 року 

(лист від 26.02.19 за № 649 додається). 

4. Про лист від 27.03.19 за № 12.06.-28/100/09 першого заступника директора 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

Маринченко С.Б. щодо виконання протокольного доручення від 12.02.19  

стосовно  надання громадянам матеріальної допомоги (додається). 

5. Про повторний розгляд листа від 22.02.19 за № 284 в.о. начальника відділу 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 3720,0 тис. грн. на придбання 

рентгенівського апарату POLISTAT M для КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 4» (додається). 

6. Про лист від 12.03.19 за № 339 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 7918,1 тис. грн. на безперебійне 

забезпечення пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими 

засобами за пільговими рецептами (додається). 

7. Про лист від 20.03.19 за № 374 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для 

відшкодування всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням (додається). 

8. Про лист від 22.03.19 за № 387 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 2755,051 тис. грн. на влаштування системи 

кондиціювання та вентиляції на 2-му поверху будівлі в операційному блоці 

головного корпусу (стаціонару) КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» 

(додається). 

9. Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 124560,00 грн. на оплату послуг з технічного 

обслуговування комп’ютерної техніки з КП «Інфосервіс» для КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 



10. Про лист від 25.03.19 за № 395 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 253,0 тис. грн. на капітальний ремонт даху 

денного стаціонару консультативно-діагностичного відділення № 2 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (вул. І. Сірка, 3) (додається). 

11. Про лист від 29.03.19 за № 429 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 246633,00 грн. на капітальний ремонт ліфта 

в поліклінічному відділенні № 2 (вул. Ковпака, 7) у КНП «Клінічна лікарня 

№ 4» (додається). 

12. Про лист від 02.04.19 за № 442 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 910,0 тис. грн. на придбання ліфта в 

поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) у КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

13. Про проект рішення Сумської міської ради «Про хід виконання 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 

24.04.19 (Книга 1, питання № 22, на стор. 186-204) (додається). 

14. Про звернення від 18.02.19 завідувача бібліотекою-філією № 17 

Погорєлової Л.М. щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі 

5,0 тис. грн. на придбання ксероксу для бібліотеки за адресою: м. Суми, 

вул. Горького, 23/1 (додається). 

15. Про звернення від батьків середньої групи № 6 «Дзвіночки» Сумського ДНЗ 

№ 39 «Теремок» щодо виділення коштів  у сумі 7900,00 грн. для придбання 

нової шафи для зберігання, миття посуду, мийки та стола для роздачі готових 

страв у групі (додається). 

16. Про лист від завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 39 «Теремок» 

Карапиш С.М. щодо виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн. на капітальний 

ремонт покрівлі закладу (додається). 

17. Про виконання протокольного доручення від 12.02.19  відділом у справах 

молоді та спорту Сумської міської ради та управлінням капітального 

будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради (Шилов В.В.) 

щодо можливості встановлення скелелазного стенду у спортивному 

комплексі «Авангард» (листи додаються). 

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

Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму 

«Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 24.04.19 (Книга 1, питання № 14, на стор. 35-45) 

(додається). 

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

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

Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-



2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 (Книга 1, 

питання № 15, на стор. 46-93) (додається). 

20. Про проект рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму 

«Фізична культура і спорт в місті Суми на 2016–2018 роки» (зі змінами), за 

підсумками 2018 року», який пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 

(Книга 1, питання № 18, на стор. 127-138) (додається). 

21. Про проект рішення Сумської міської ради «Про хід виконання рішення 

Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про програму 

«Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами), за підсумками 

2018 року», який пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 (Книга 1, 

питання № 19 на стор. 139-150) (додається). 

22. Про звернення від 09.04.19 громадянки Писковец Л.І. щодо надання 

матеріальної допомоги на лікування онкохворої доньки (додається). 

23. Про лист від 08.04.19 за № 494 директора Сумського міського центру 

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

Вертель М.Ю. щодо проекту рішення Сумської міської ради «Про 

затвердження Положення про Сумський міський центр для сім’ї, дітей та 

молоді (нова редакція)» (додається) (додається). 

24. Про лист від 09.04.19 за № 562 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо: 

 внесення змін до рішення Сумської міської ради від 06 квітня 2016 року 

№ 590-МР «Про передачу в оперативне управління комунальній установі 

Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського 

майна комунальної власності територіальної громади м. Суми» в частині 

перерозподілу приміщень між Гімназією № 1 та ЗОШ № 12; 

 переселення Інформаційно-методичного центру та бібліотеки відділу 

культури та туризму Сумської міської ради (які зараз знаходяться у 

КУ «Сумська спеціалізована школа № 30 «Унікум») в інші приміщення 

(додається). 

25. Про лист від 09.04.19 за № 564 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо здійснення співфінансування 

закладів, а саме: КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3», 

КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5», КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 8», КУ «Сумський НВК № 16», КУ «Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів», 

КУ «В- Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів» та КУ «Сумська спеціалізована школа 

І-ІІІ ступенів № 29» з міського бюджету та щодо визначення опорного 

закладу та створення філій на базі сільських шкіл Піщанської ЗОШ та 

В. Піщанської ЗОШ (додається). 

 

1. СЛУХАЛИ: Про звернення громадянина Мішун Г.В. щодо надання 

матеріальної допомоги у сумі 130-150 тис. грн. для проведення операції 

(аортокоронарне шунтування) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Фірсова О.В. 

УХВАЛИЛИ: 



1.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у сумі 

130,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги на проведення операції 

(аортокоронарне шунтування) громадянину Мішун Г.В. 

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» – 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 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 482 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 9571875,00 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

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

Лисенко О.М. повідомив, що якщо обласна влада та управління охорони 

здоров’я Сумської обласної державної адміністрації не зможе вирішити 

питання щодо забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та 

нецукровий діабет та знайти можливість виділення необхідних коштів, то на 

сесії Сумської міської ради кожного місяця будуть виноситися пропозиції щодо 

виділення необхідних коштів для вирішення даного питання. Сумський міський 

голова проінформував присутніх, що дане питання знаходиться під його 

особистим контролем і якщо протягом тижня питання не вирішиться, то 

терміново буде скликана позачергова сесія Сумської міської ради, на якій буде 

розглядатися одне питання щодо додаткового виділення з міського бюджету 

коштів на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та 

нецукровий діабет. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у сумі 

9571875,00 грн. на забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та 

нецукровий діабет. 

2.2. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. скликати 

позачергову сесію Сумської міської ради для вирішення питання щодо 

забезпечення препаратами інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет. 
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 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 І квартал 

2019 року (лист від 26.02.19 за № 649 додається). 

ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.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 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.03.19 за № 12.06.-28/100/09 першого заступника 

директора департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

Маринченко С.Б. щодо виконання протокольного доручення від 12.02.19  

стосовно  надання громадянам матеріальної допомоги (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Масік Т.О. (інформація додається). 

Масік Т.О. повідомила членам постійної комісії, що 11 квітня 2019 року буде 

проводитися огляд приміщення по вул. Шишкарівській, в якому планується 

створення міського центру комплексної реабілітації і денного перебування для 

дітей та молоді з ДЦП, які пересуваються за допомогою інвалідного візка. 

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 

 

5. СЛУХАЛИ: Про повторний розгляд листа від 22.02.19 за № 284 

в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

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

сумі 3720,0 тис. грн. на придбання рентгенівського апарату POLISTAT M для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сухомлин А.О., Мельник В.А. 

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 

 

6. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.03.19 за № 339 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 7918,1 тис. грн. на безперебійне забезпечення 

пільгової категорії населення медикаментами та лікарськими засобами за 

пільговими рецептами (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 7918,1 тис. грн. на безперебійне забезпечення пільгової категорії 

населення медикаментами та лікарськими засобами за пільговими рецептами. 
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 лист від 20.03.19 за № 374 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського 

обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для 

відшкодування всіх витрат, пов'язаних з транспортуванням (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 12,5 тис. грн. для КЗ СОР «Сумського обласного центру 

екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» для відшкодування всіх 

витрат, пов'язаних з транспортуванням. 
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 покинула Малюк О.В. 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.03.19 за № 387 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 2755,051 тис. грн. на влаштування системи 

кондиціювання та вентиляції на 2-му поверху будівлі в операційному блоці 

головного корпусу (стаціонару) КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 2755,051 тис. грн. на влаштування системи кондиціювання та 

вентиляції на 2-му поверху будівлі в операційному блоці головного корпусу 

(стаціонару) КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 394 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 124560,00 грн. на оплату послуг з технічного 

обслуговування комп’ютерної техніки з КП «Інфосервіс» для КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

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

УХВАЛИЛИ:  

9.1. Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету коштів у сумі 

124560,00 грн. на оплату послуг з технічного обслуговування комп’ютерної 

техніки з КП «Інфосервіс» для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

9.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.) у термін до 24 квітня 2019 року надати постійній комісії 



інформацію щодо можливості передачі обладнання від КП «Інфосервіс» 

Сумської міської ради (яким зараз користується КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди») на баланс КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.03.19 за № 395 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 253,0 тис. грн. на капітальний ремонт даху 

денного стаціонару консультативно-діагностичного відділення № 2 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (вул. І. Сірка, 3) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ємець О.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 253,0 тис. грн. на капітальний ремонт даху денного стаціонару 

консультативно-діагностичного відділення № 2 КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» за адресом: м. Суми, вул. І. Сірка, 3. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.03.19 за № 429 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 246633,00 грн. на капітальний ремонт ліфта в 

поліклінічному відділенні № 2 (вул. Ковпака, 7) у КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сухомлин А.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 246633,00 грн. на капітальний ремонт ліфта в поліклінічному 

відділенні № 2 по вул. Ковпака, 7 у КНП «Клінічна лікарня № 4». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.04.19 за № 442 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 910,0 тис. грн. на придбання ліфта в 

поліклінічне відділення № 1 (вул. Праці, 3) у КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сухомлин А.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 910,0 тис. грн. на придбання ліфта в поліклінічне відділення № 1 

по вул. Праці, 3 у КНП «Клінічна лікарня № 4». 



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

виконання 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 24.04.19 (Книга 1, питання № 22, на стор. 186-204) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. 

УХВАЛИЛИ: 

13.1. Інформацію прийняти до відома. 

13.2. 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., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про звернення від 18.02.19 завідувача бібліотекою-філією 

№ 17 Погорєлової Л.М. щодо виділення з міського бюджету коштів у сумі 

5,0 тис. грн. на придбання ксероксу для бібліотеки за адресою: м. Суми, 

вул. Горького, 23/1 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. 

Мельник В.А. повідомив, що він є депутатом на окрузі, де розташована 

бібліотека-філія № 17, тому він виділить депутатські кошти, які передбачені в 

міському бюджеті на виконання виборчих програм і доручень виборців. 

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

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про звернення від батьків середньої групи № 6 «Дзвіночки» 

Сумського ДНЗ № 39 «Теремок» щодо виділення коштів  у сумі 7900,00 грн. 

для придбання нової шафи для зберігання, миття посуду, мийки та стола для 

роздачі готових страв у групі (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. повідомив, що він обговорював дане питання з 

батьками середньої групи № 6 «Дзвіночки» Сумського ДНЗ № 39 «Теремок» і 

запропонував членам постійної комісії його зняти з розгляду, так як наразі 

відсутні будь-які документи щодо вартості необхідних меблів. 

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

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 



 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 39 

«Теремок» Карапиш С.М. щодо виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн. на 

капітальний ремонт покрівлі закладу (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ: 

16.1. Вважати за доцільне додаткове виділення коштів у сумі 100,0 тис. грн. на 

капітальний ремонт покрівлі закладу Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 39 

«Теремок». 

16.2. 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., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про виконання протокольного доручення від 12.02.19  

відділом у справах молоді та спорту Сумської міської ради та управлінням 

капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 

(Шилов В.В.) щодо можливості встановлення скелелазного стенду у 

спортивному комплексі «Авангард» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. (листи від 25.02.19 за № 84 та від 14.03.19 за 

№ 164/09.01 додаються). 

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

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

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

до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР «Про 

програму «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 (Книга 1, питання № 14, на 

стор. 35-45) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. 

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 

 

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

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

Програму розвитку фізичної культури і спорту в місті Суми на 2019-

2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 (Книга 1, питання 

№ 15, на стор. 46-93) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. 

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 хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР 

«Про програму «Фізична культура і спорт в місті Суми на 2016–2018 роки» (зі 

змінами), за підсумками 2018 року», який пропонується до розгляду на сесії 

24.04.19 (Книга 1, питання № 18, на стор. 127-138) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. 

УХВАЛИЛИ: 

20.1. Інформацію прийняти до відома. 

20.2. 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 проект рішення Сумської міської ради «Про хід 

виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 149-МР 

«Про програму «Молодь міста Суми на 2016 – 2018 роки» (зі змінами), за 

підсумками 2018 року», який пропонується до розгляду на сесії 24.04.19 

(Книга 1, питання № 19 на стор. 139-150) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Михальова Г.Ф. 

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 

 

22. СЛУХАЛИ: Про звернення від 09.04.19 громадянки Писковец Л.І. щодо 

надання матеріальної допомоги на лікування онкохворої доньки (додається). 



ВИСТУПИЛИ: Писковец Л.І., Фірсова О.В. 

УХВАЛИЛИ: 

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

сумі 20,0 тис. грн. для надання матеріальної допомоги на лікування онкохворої 

доньки. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.04.19 за № 494 директора Сумського міського 

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

Вертель М.Ю. щодо проекту рішення Сумської міської ради «Про 

затвердження Положення про Сумський міський центр для сім’ї, дітей та 

молоді (нова редакція)» (додається) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ланська Ю.М. 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

дітей та молоді (Вертель М.Ю.): 

23.2.1. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської 

ради. 

23.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

23.3. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний 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 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.04.19 за № 562 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо: 

 внесення змін до рішення Сумської міської ради від 06 квітня 2016 року 

№ 590-МР «Про передачу в оперативне управління комунальній установі 

Сумській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського 

майна комунальної власності територіальної громади м. Суми» в частині 

перерозподілу приміщень між Гімназією № 1 та ЗОШ № 12; 

 переселення Інформаційно-методичного центру та бібліотеки відділу 

культури та туризму Сумської міської ради (які зараз знаходяться у 

КУ «Сумська спеціалізована школа № 30 «Унікум») в інші приміщення 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 



УХВАЛИЛИ:  

24.1. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. створити 

комісію щодо опрацювання питання перерозподілу приміщень між 

КУ «Сумська гімназія № 1» та КУ «Сумська загальноосвітня школа І-

ІІІ ступенів № 12 ім. Б. Берестовського», до роботи якої залучити представників 

управління освіти і науки Сумської міської ради, департаменту забезпечення 

ресурсних платежів Сумської міської ради та депутатів Сумської міської ради. 

24.2. Рекомендувати Сумському міському голові Лисенку О.М. створити 

комісію щодо опрацювання питання переселення Інформаційно-методичного 

центру та бібліотеки відділу культури та туризму Сумської міської ради (які 

зараз знаходяться у КУ «Сумська спеціалізована школа № 30 «Унікум») в інші 

приміщення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

25. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.04.19 за № 564 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо здійснення 

співфінансування закладів, а саме: КУ «Сумська спеціалізована школа І-

ІІІ ступенів № 3», КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 5», КУ «Сумська ЗОШ І-

ІІІ ступенів № 8», КУ «Сумський НВК № 16», КУ «Піщанська ЗОШ І-

ІІ ступенів», КУ «В-Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів» та КУ «Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» з міського бюджету та щодо 

визначення опорного закладу та створення філій на базі сільських шкіл 

Піщанської ЗОШ та В-Піщанської ЗОШ (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. 

УХВАЛИЛИ: 

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

сумі 3909808,56 грн. для забезпечення з 01.09.2019 року поділу класів при 

вивчені української мови у початковій школі (1-4 класи), а також у 1-2 класах 

при вивчені англійської мови. 

25.2. Вважати за доцільне співфінансування закладів, а саме: КУ «Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 3», КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів 

№ 5», КУ «Сумська ЗОШ І-ІІІ ступенів № 8», КУ «Сумський НВК № 16», 

КУ «Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів», КУ «В-Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів» та 

КУ «Сумська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 29» з міського бюджету. 

25.3. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) опрацьовувати питання щодо визначення опорного закладу 

та створення філій на базі КУ «Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів» та                      

КУ «В-Піщанська ЗОШ І-ІІ ступенів». 
ГОЛОСУВАЛИ: «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О.,  




