
ПРОТОКОЛ № 61 

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 27 травня 2019 року    м. Суми, 

   майдан Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1515 год 

 

Присутні 4 депутати з 7 обраних: Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В. 

Відсутні 3 депутати: Амосов Д.В., Бутенко Д.М. (заява додається), 

Шилов В.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Секретар постійної комісії – Фірсова О.В. 

Запрошені: 

1. Андріяшева В.І. – координатор волонтерської групи «СББ-тил». 

2. Бутова В.Т. – бухгалтер центральної бібліотеки. 

3. Гончарова Н.О. – заступник начальника управління світи і науки Сумської 

міської ради. 

4. Кальченко І.В. – заступник начальника правового управління Сумської 

міської ради. 

5. Кіпенко Н.Б. – головний спеціаліст відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

6. Корнієнко М.В. - керівник секретаріату «Сумської платформи реформ». 

7. Котляр А.І. – заступник директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради. 

8. Лапоногова В.В. – заступник головного лікаря з економічних питань 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

9. Мордванюк О.В. – директор КУ «Центр учасників бойових дій». 

10. Скрипка В.В. – начальник технічного відділу КУ «Сумська міська клінічна 

лікарня № 5». 

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

міської ради. 

12. Сухомлин А.О. – директор КНП «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської 

ради. 

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

міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про звернення від 17.05.19 координатора підрозділу ГО ЦСО «Рідний край» 

(виробничого підрозділу СББ-тил) Андріяшевої В.І. щодо приміщення для 

діяльності підрозділу СББ-тил (додається). 



2. Про лист від 11.05.19 за № 941 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 256931,51 грн. для 

запровадження роботи міні майстерні в рамках якої будуть надаватися 

послуги соціальної реабілітації та трудової дисципліни (додається). 

3. Про лист від 18.04.19 за № 154 начальника відділу культури та туризму 

Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 793615,00 грн. для завершення 

капітального ремонту бібліотеки-філії № 4 (провулок Веретенівський, 8) 

(додається). 

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

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4326 - МР «Про 

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

2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, 

питання № 76, на стор. 456-500) (додається). 

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

Сумської міської ради від 29 червня 2016 року № 920-МР «Про 

затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та 

нагородження кращих спортсменів і тренерів», який пропонується до 

розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 1, питання № 14, на стор. 211-216) 

(додається). 

6. Про проект рішення Сумської міської ради «Про розгляд електронної 

петиції Гуляєва Ігоря Олексійовича «Про підвищення зарплати колективів 

міських ДЮСШ», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, 

питання № 77, на стор. 501-505) (додається). 

7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про розгляд електронної 

петиції Алєксєєва Данила Олександровича «Фінансова допомога, 

знаходження спонсора для ПФК «Суми», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (Книга 2, питання № 78, на стор. 506-507) (додається). 

8. Про лист від 24.04.19 за № 331 начальника правового управління 

Чайченка О.В. щодо виконання протокольного доручення від 10.04.19 

стосовно 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» 

(додається). 

9. Про лист від 20.05.19 за № 894 головного лікаря КУ «Сумська міська 

клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів  у сумі 297500,00 грн. на облаштування та 

послуги з поточного ремонту кабінету променевої діагностики (додається). 

10. Про лист від 17.04.19 за № 552 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 261,3 тис. грн. на проведення капітального 

ремонту ліфтів у КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

11. Про лист від 07.05.19 за № 646 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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



міського бюджету коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення 

лікарськими засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, 

витратними матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу» КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

12. Про лист від 26.04.19 за № 597 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 2164,58 грн. для проведення повної 

компенсації витрат за транспортування тяжко травмованого громадянина з 

міста Львів (додається). 

13. Про лист від 14.05.19 за № 652 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної 

допомоги дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують 

дороговартісного лікування на період травень-грудень 2019 року 

(додається). 

14. Про лист від 24.04.19 за № 582 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 749,1 тис. грн. на відшкодування витрат, 

пов’язаних з отриманням лікарських препаратів за рецептами лікарів в 

аптечній мережі міста для КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2» (додається). 

15. Про лист від 07.05.19 за № 619 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання рентгенівської 

діагностичної системи на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня 

№ 4» (додається). 

16. Про лист від 07.05.19 за № 622 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного 

продукту та послуг з його налаштування для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» (додається). 

17. Про проект рішення Сумської міської ради «Про зміну найменування 

комунальної установи та внесення змін до рішення Сумської міської ради 

від 30 березня 2016 року № 524-МР «Про створення комунальної установи 

«Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг учасникам 

бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» 

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

сесії 29.05.19 (Книга 2, питання № 75, на стор. 430-455) (додається). 

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

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4304-МР «Про умови та 

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

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян» (зі змінами)», який 

пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 1, питання № 10, на 

стор. 150-156) (додається). 



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

Сумської міської ради від 28 листопада 2018 року № 4148-МР «Про 

затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та 

милосердя» на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, питання № 72, на стор. 333-384) 

(додається). 

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

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

затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників 

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

змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, 

питання № 73, на стор. 385-424) (додається). 

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

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4305-МР «Про умови та 

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

громадян» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 

(Книга 2, питання № 74, на стор. 425-429) (додається). 

22. Про лист від 15.04.19 за № 143 першого заступника директора департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради Маринченко С.Б. 

щодо виконання протокольного доручення від 20.03.19 стосовно надання 

матеріальної допомоги громадянам (додається). 

23. Про лист від 15.04.19 за № 144 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо виконання протокольного 

доручення від 20.03.19: 

 стосовно огляду нежитлового приміщення за адресою: 

вул. Шишкарівська, 2 для створення міського центру комплексної 

реабілітації і денного перебування для дітей та молоді з ДЦП; 

 стосовно надання матеріальної допомоги громадянці (додається). 

24. Про лист від 07.05.19 за № 170 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо виконання протокольного 

доручення від 18.04.19 стосовно надання матеріальної допомоги 

громадянам (додається). 

25. Про лист від 14.05.19 за № 191 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо виконання протокольного 

доручення від 18.04.19 стосовно надання матеріальної допомоги 

громадянину (додається). 

26. Про лист від 03.05.19 за № 1691 керівника секретаріату «Сумської 

платформи реформ» Корнієнка М.В. щодо проекту рішення Сумської 

міської ради «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради 

рішенням від 29.12.2016 № 1638-МР «Про здійснення допорогових 

закупівель товарів, робіт і послуг виконавчими органами, комунальними 

закладами, установами та підприємствами Сумської міської ради у системі 

електронних державних закупівель ProZorro» (додається). 

 



1. СЛУХАЛИ: Про звернення від 17.05.19 координатора підрозділу ГО ЦСО 

«Рідний край» (виробничого підрозділу СББ-тил) Андріяшевої В.І. щодо 

приміщення для діяльності підрозділу СББ-тил (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Андріяшева В.І. повідомила, що дане питання вирішено. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 11.05.19 за № 941 заступника міського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 256931,51 грн. для запровадження 

роботи міні майстерні в рамках якої будуть надаватися послуги соціальної 

реабілітації та трудової дисципліни (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

Мельник В.А. запропонував департаменту соціального захисту населення 

Сумської міської ради на наступне засідання надати постійній комісії 

інформацію щодо вирішення даного питання. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 18.04.19 за № 154 начальника відділу культури та 

туризму Сумської міської ради Цибульської Н.О. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 793615,00 грн. для завершення капітального 

ремонту бібліотеки-філії № 4 (провулок Веретенівський, 8) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Бутова В.Т. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 793615,00 грн. для завершення капітального ремонту бібліотеки-

філії № 4 (провулок Веретенівський, 8). 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4326 - МР «Про 

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

2021 роки», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, питання 

№ 76, на стор. 456-500) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 



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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

до рішення Сумської міської ради від 29 червня 2016 року № 920-МР «Про 

затвердження норм витрат на проведення спортивних заходів та нагородження 

кращих спортсменів і тренерів», який пропонується до розгляду на сесії 

29.05.19 (Книга 1, питання № 14, на стор. 211-216) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 розгляд 

електронної петиції Гуляєва Ігоря Олексійовича «Про підвищення зарплати 

колективів міських ДЮСШ», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 

(Книга 2, питання № 77, на стор. 501-505) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

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

опрацювати питання щодо підвищення заробітної плати медичним сестрам та 

звернутися до постійної комісії з відповідним зверненням. 

УХВАЛИЛИ: 

6.1. Інформацію прийняти до відома. 

6.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення в 

редакціїї 1. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 розгляд 

електронної петиції Алєксєєва Данила Олександровича «Фінансова допомога, 

знаходження спонсора для ПФК «Суми», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (Книга 2, питання № 78, на стор. 506-507) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Обравіт Є.О. 

Мельник В.А. запропонував зняти з розгляду постійної комісії дане питання, 

оскільки, ПФК «Суми» не знаходиться в комунальній власності територіальної 

громади міста Суми. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 



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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.04.19 за № 331 начальника правового 

управління Чайченка О.В. щодо виконання протокольного доручення від 

10.04.19 стосовно 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» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кальченко І.В. 

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

звернутися з відповідним зверненням до департаменту забезпечення ресурсних 

платежів Сумської міської ради щодо 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». 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 20.05.19 за № 894 головного лікаря КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» Петренка В.Ю. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів  у сумі 297500,00 грн. на облаштування та послуги з 

поточного ремонту кабінету променевої діагностики (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Скрипка В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

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

сумі 297500,00 грн. на облаштування та послуги з поточного ремонту кабінету 

променевої діагностики. 

9.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

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

розгляд даного питання на засіданні постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради (Шилов В.О.). 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 17.04.19 за № 552 в.о. начальника відділу охорони 

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



міського бюджету коштів у сумі 261,3 тис. грн. на проведення капітального 

ремонту ліфтів у КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лапоногова В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 261,3 тис. грн. на проведення капітального ремонту ліфтів у 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.05.19 за № 646 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення   

лікарськими засобами, еритропоетинами, виробами медичного призначення, 

витратними матеріалами  відділення «Амбулаторного діалізу»  КУ «Сумська 

міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Лапоногова В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 5 135 557,89 грн. для забезпечення   лікарськими засобами, 

еритропоетинами, виробами медичного призначення, витратними матеріалами  

відділення «Амбулаторного діалізу»  КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 5». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 26.04.19 за № 597 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 2164,58 грн. для проведення повної 

компенсації витрат за транспортування тяжко травмованого громадянина з 

міста Львів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 14.05.19 за № 652 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної допомоги 

дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують дороговартісного 

лікування на період травень-грудень 2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б. 



УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 561,9 тис. грн. для надання медичної допомоги дітям, хворим на 

окремі види захворювань, які потребують дороговартісного лікування на період 

травень-грудень 2019 року. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.04.19 за № 582 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 749,1 тис. грн. на відшкодування витрат, 

пов’язаних з отриманням лікарських препаратів за рецептами лікарів в аптечній 

мережі міста для КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.05.19 за № 619 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання рентгенівської 

діагностичної системи на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 4,0 млн. грн. на придбання рентгенівської діагностичної системи 

на два робочих місця для КНП «Клінічна лікарня № 4». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 07.05.19 за № 622 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного 

продукту та послуг з його налаштування для КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б., Сухомлин А.О. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 75,8 тис. грн. на придбання програмного продукту та послуг з 

його налаштування для КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.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 зміну 

найменування комунальної установи та внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 30 березня 2016 року № 524-МР «Про створення комунальної 

установи «Центр надання соціальних, медичних та психологічних послуг 

учасникам бойових дій, учасникам антитерористичної операції та членам їх 

сімей» Сумської міської ради» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на 

сесії 29.05.19 (Книга 2, питання № 75, на стор. 430-455) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Мордванюк О.В. 

УХВАЛИЛИ: 

17.1. Інформацію прийняти до відома. 

17.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.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 внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4304-МР «Про 

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

законодавством пільг окремим категоріям громадян та компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян» (зі змінами)», який пропонується до 

розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 1, питання № 10, на стор. 150-156) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: 

18.1. Інформацію прийняти до відома. 

18.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.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 № 4148-МР «Про 

затвердження міської програми «Місто Суми – територія добра та милосердя» 

на 2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

29.05.19 (Книга 2, питання № 72, на стор. 333-384) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: 

19.1. Інформацію прийняти до відома. 

19.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 внесення змін 

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

затвердження міської програми «Соціальна підтримка учасників 

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

змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 29.05.19 (Книга 2, питання 

№ 73, на стор. 385-424) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: 

20.1. Інформацію прийняти до відома. 

20.2. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.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 внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4305-МР «Про 

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

категорій громадян» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 

29.05.19 (Книга 2, питання № 74, на стор. 425-429) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.04.19 за № 143 першого заступника директора 

департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 

Маринченко С.Б. щодо виконання протокольного доручення від 20.03.19 

стосовно надання матеріальної допомоги громадянам (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

23. СЛУХАЛИ: Про лист від 15.04.19 за № 144 директора департаменту 

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

виконання протокольного доручення від 20.03.19: 

 стосовно огляду нежитлового приміщення за адресою: 

вул. Шишкарівська, 2 для створення міського центру комплексної 

реабілітації і денного перебування для дітей та молоді з ДЦП; 



 стосовно надання матеріальної допомоги громадянці (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

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

Мельник В.А. запропонував в договорі оренди, який буде укладено з 

ГО «Дітей-інвалідів та молоді з ДЦП – «Наша родина», врахувати те, щоб дана 

громадська організація щомісяця звітувала департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради та запропонував департаменту соціального 

захисту населення Сумської міської ради (Масік Т.О.) отримати від ГО «Дітей-

інвалідів та молоді з ДЦП – «Наша родина» їх план роботи щодо діяльності 

центу, який вони планують відкрити в приміщенні за адресою вул. 

Шишкарівська, 2 

УХВАЛИЛИ: 

23.1. Інформацію прийняти до відома. 

23.2. Рекомендувати департаменту забезпечення ресурсних платежів Сумської 

міської ради (Клименко Ю.М.) у термін до 29 травня 2019 року надіслати на 

електронну пошту відділу з організації діяльності ради Сумської міської ради 

(rada@smr.gov.ua) для подальшої розсилки членам постійної комісії копію 

договору оренди приміщення за адресою вул. Шишкарівська, 2, який буде 

укладено з ГО «Дітей-інвалідів та молоді з ДЦП – «Наша родина». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Малюк О.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

24. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.05.19 за № 170 директора департаменту 

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

виконання протокольного доручення від 18.04.19 стосовно надання 

матеріальної допомоги громадянам (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію прийняти до відома. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): 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 14.05.19 за № 191 директора департаменту 

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

виконання протокольного доручення від 18.04.19 стосовно надання 

матеріальної допомоги громадянину (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 




