
ПРОТОКОЛ № 62 

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 02 липня 2019 року    м. Суми, 

   майдан Незалежності, 2, 

   каб. № 62а,  

   з 1400  до 1500 год 

 

Присутні 5 депутатів з 7 обраних: Амосов Д.В., Бутенко Д.М., Малюк О.В., 

Мельник В.А., Фірсова О.В. 

Відсутні 2 депутати: Перепека Ю.О., Шилов В.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Секретар постійної комісії – Фірсова О.В. 

Запрошені: 

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

міської ради. 

2. Дмітрєвская А.І. – заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради. 

3. Домінас В.М. – головний лікар КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

4. Ємець О.М. – головний лікар КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 

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

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 

6. Масік Т.О. –директор департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради. 

7. Тимофієв А.П. - голова Ради учасників антитерористичної операції та членів 

сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові. 

8. Трояновська Н.А. – головний спеціаліст відділу комунікацій з громадськістю 

управління комунікацій та інформаційного забезпечення департаменту 

комунікацій та інформаційної політики Сумської міської ради. 

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

ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про лист від 27.06.19 за № 13 голови Ради учасників антитерористичної 

операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при 

міському голові Тимофієва А.П. щодо надання одноразової цільової 

матеріальної допомоги на придбання житла у 2019 році учасникам АТО 

(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 28.05.19 за № 1054 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. для надання 

цільової матеріальної допомоги Селіхову М.С. на лікування доньки, 

Селіхової Д.С. (додається). 

4. Про лист від 29.05.19 за № 1069 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання 

цільової матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов громадянці 

Сухорученко К.М.  (придбання квартири) (додається). 

5. Про лист від 29.05.19 за № 1072 заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Дмітрєвскої А.І. щодо додаткового 

виділення з міського бюджету коштів у сумі 90,0 тис. грн. на придбання 

крісла колісного типу Kuschall K-Series для Майстра спорту України 

міжнародного класу Морозова Владислава (додається). 

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

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

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

7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про звернення до Прем’єр-

міністра України, Голови Верховної Ради України щодо збільшення медичної 

субвенції з Державного бюджету на 2019 рік  для підвищення рівня оплати 

праці  лікарів, середнього  і молодшого  медичного  персоналу з метою 

збереження кадрового  потенціалу в галузі «Охорона здоров’я» м. Суми  на 

вторинній ланці», який пропонується до розгляду на сесії 31.07.19 

(додається). 

8. Про лист від 22.05.19 за № 685 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на проведення капітального ремонту 

двох наявних пасажирських ліфтів семиповерхового хірургічного корпусу № 

1 КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

9. Про лист від 27.05.19 за № 712 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та 

вентиляції будівлі гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча 

клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

10. Про лист від 24.06.19 за № 839 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного 

відділення для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

11. Про лист від 30.05.19 за № 748 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та 

водомереж для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 



12. Про лист від 03.06.19 за № 758 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху 

для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

13. Про лист від 06.06.19 за № 778 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 7 144 333,34 грн. на забезпечення 

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

14. Про лист від 06.06.19 за № 781 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для забезпечення 

комп’ютерною технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних 

лікувальних закладах міста (додається). 

15. Про лист від 04.06.19 за № 768 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. для КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» з метою забезпечення впровадження припливно-

витяжної вентиляції з рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році 

компанією ПЕФ «ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з 

модернізації: енергоефективність у лікарнях» (додається). 

16. Про лист від 10.06.19 за № 797 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 320,0 тис. грн. для забезпечення проведення 

пільгового зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом 

на 01.06.19 (додається). 

17. Про лист від 12.06.19 за № 800 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1464,0 тис. грн. для підключення 

стаціонарного відділення КНП «Клінічна лікарня № 4» (за адресою 

вул. Металургів, 38) до мереж централізованого теплопостачання 

(додається). 

18. Про лист від 25.06.19 за № 851 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну 

та виробів медичного призначення для забезпечення ними інвалідів для КНП 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додається). 

19. Про лист від 11.06.19 за № 112 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-садок) № 1 

«Ромашка» Малишевської В.О. щодо додаткового виділення з міського 

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

кімнат та каналізаційної системи закладу (додається). 

20. 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 31.07.19 (додається). 

21. Про лист від 17.01.19 за № 100 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо ініціювання на сесію проекту 

рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до Статуту Комунальної 

установи Інклюзивно-ресурсний центр № 1 Сумської міської ради, 

затвердженого рішенням Сумської міської ради від 28 березня 2018 року 

№ 3211-МР» (додається). 

22. Про лист від 04.06.19 за № 822 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо ініціювання на сесію проекту 

рішення Сумської міської ради «Про зміну типу та найменування 

Комунальної установи Сумська спеціалізована школа І ступеня № 30 

«Унікум» Сумської міської ради та затвердження її статуту у новій редакції» 

(додається). 

 

Ініціатори розгляду питань порядку денного засідання постійної комісії зняли з 

розгляду питання № 17, 21, 22. 

Головуючий запропонував затвердити порядок денний з 19 питань. 
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 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.06.19 за № 13 голови Ради учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

антитерористичної операції при міському голові Тимофієва А.П. щодо надання 

одноразової цільової матеріальної допомоги на придбання житла у 2019 році 

учасникам АТО (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Тимофієв А.П. повідомив присутніх, що відповідно до 

протоколу № 10-2019 Ради учасників антитерористичної операції та членів сімей 

загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові (протокол 

додається) було затверджено перелік з 60-ти претендентів на отримання 

одноразової матеріальної допомоги на придбання житла у 2019 році учасникам 

АТО (перелік додається). Після затвердження даного переліку правовим 

управлінням Сумської міської ради було здійснено перевірку по відкритим базам 

даних майнового стану та інших доданих до заяв документів вказаних 60-ти 

заявників. Після перевірки було встановлено, що заявник під № 39 Клименко 

Олег Сергійович має у власності частку житлової площі більше 7 м2. Таким 

чином, замість № 39 Радою було запропоновано включення до списку 

претендентів на отримання одноразової цільової матеріальної допомоги на 

придбання житла у 2019 році наступного за списком заявника, а саме: Мізік 

Максима Олександровича. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Погодити список з 60-ти претендентів на отримання одноразової 

матеріальної допомоги на придбання житла у 2019 році учасникам АТО (список 



додається). 

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

1.3. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.): 

1.3.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

1.3.2. Винести даний проект рішення на розгляд сесії Сумської міської ради. 

1.3.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

1.4. Рекомендувати Сумській міській раді підтримати даний проект рішення. 
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 

 

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: Дмітрєвская А.І. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове 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. 
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 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 28.05.19 за № 1054 заступника міського голови з 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 300,0 тис. грн. для надання цільової 

матеріальної допомоги Селіхову М.С. на лікування доньки, Селіхової Д.С. 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дмітрєвская А.І. повідомила, що кошти для вирішення даного 

питання були виділені на засіданні сесії Сумської міської ради 19 червня 

2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
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 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.05.19 за № 1069 заступника міського голови з 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання цільової 



матеріальної допомоги на поліпшення житлових умов громадянці 

Сухорученко К.М.  (придбання квартири) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дмітрєвская А.І. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 500,0 тис. грн. для надання цільової матеріальної допомоги на 

поліпшення житлових умов громадянці Сухорученко К.М. (придбання 

квартири). 
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 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.05.19 за № 1072 заступника міського голови з 

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

виділення з міського бюджету коштів у сумі 90,0 тис. грн. на придбання крісла 

колісного типу Kuschall K-Series для Майстру спорту України міжнародного 

класу Морозова Владислава (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дмітрєвская А.І. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 90,0 тис. грн. на придбання крісла колісного типу Kuschall K-Series 

для Майстра спорту України міжнародного класу Морозова Владислава. 
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 

 

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

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

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

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. 

УХВАЛИЛИ: 

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

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

спорту Сумської міської ради VII скликання на ІІ півріччя 2019 року. 

6.2. Виконавцям, зазначеним у плані роботи, у термін за тиждень до затвердженої 

дати розгляду питання, надати на розгляд постійної комісії свої письмові 

варіанти доповідей та надіслати його електронний варіант на адресу 

rada@smr.gov.ua для подальшого розсилання його членам постійної комісії. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 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 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про звернення до 

Прем’єр-міністра України, Голови Верховної Ради України щодо збільшення 

медичної субвенції з Державного бюджету на 2019 рік  для підвищення рівня 

mailto:rada@smr.gov.ua


оплати праці  лікарів, середнього  і молодшого  медичного  персоналу з метою 

збереження кадрового  потенціалу в галузі «Охорона здоров’я» м. Суми на 

вторинній ланці», який пропонується до розгляду на сесії 31.07.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

 «Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

8. СЛУХАЛИ: Про лист від 22.05.19 за № 685 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на проведення капітального 

ремонту двох наявних пасажирських ліфтів семиповерхового хірургічного 

корпусу № 1 КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. повідомила. що питання щодо виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 261312,00 грн. на проведення капітального 

ремонту двох наявних пасажирських ліфтів семиповерхового хірургічного 

корпусу № 1 КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» розглядалося на 

засіданні постійної комісії 27 травня 2019 року. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
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 

 

9. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.05.19 за № 712 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та 

вентиляції будівлі гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Ємець О.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 189,8 тис. грн. на поточний ремонт даху та вентиляції будівлі 

гаражів за адресою: вул. Троїцька, 57 КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди». 
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 

 

10. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.06.19 за № 839 в.о. начальника відділу охорони 

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



міського бюджету коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного 

відділення для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

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

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 9871,5 тис. грн. на створення хірургічного відділення для 

КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 
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 

 

11. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.05.19 за № 748 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та 

водомереж для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Лапоногова В.В. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 350,0 тис. грн. на капітальний ремонт тепло- та водомереж для 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В, Бутенко Д.М.,  

Мельник В.А., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 1 (один): Малюк О.В.; 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 03.06.19 за № 758 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

Домінас В.М. додатково повідомила присутніх, що їхній медичний заклад 

портебує виділення коштів на встановлення системи блискавкозахисту. 

Малюк О.В. запропонувала відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) підготувати колективне звернення від членів постійної комісії 

щодо виділення коштів з міського бюджету на встановлення системи 

блискавкозахисту у КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

УХВАЛИЛИ:  

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

321,0 тис. грн. на відновлення огорожі даху для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня». 

12.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) підготувати відповідний проект рішення Сумської міської 

ради щодо виділення  з міського бюджету коштів на встановлення системи 

блискавкозахисту у КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (постійна комісія 

– ініціатор проекту рішення). 
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 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.06.19 за № 778 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 7 144 333,34 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 7 144 333,34 грн. на забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

цукровий та нецукровий діабет. 
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 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 06.06.19 за № 781 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для забезпечення 

комп’ютерною технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних 

закладах міста (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 20850,0 тис. грн. для забезпечення комп’ютерною технікою 

робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних закладах міста. 
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 

 

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

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 04.06.19 за № 768 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. для КНП «Центральна міська 

клінічна лікарня» з метою забезпечення впровадження припливно-витяжної 

вентиляції з рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році компанією 

ПЕФ «ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з модернізації: 

енергоефективність у лікарнях» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Домінас В.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 2755,051 тис. грн. для КНП «Центральна міська клінічна лікарня» 

з метою забезпечення впровадження припливно-витяжної вентиляції з 

рекуперацією згідно проведеного аудиту в 2017 році компанією ПЕФ 

«ОптімЕнерго» в рамках реалізації проекту «партнерство з модернізації: 



енергоефективність у лікарнях». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В, Малюк О.В., Мельник В.А., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.06.19 за № 797 в.о. начальника відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 320,0 тис. грн. для забезпечення проведення 

пільгового зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом на 

01.06.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. повідомила присутніх, що на засіданні сесії 

Сумської міської ради 19 червня 2019 року вже було виділено 100,0 тис. грн. для 

забезпечення проведення пільгового зубопротезування всім учасникам АТО, 

тому зараз для вирішення даного питання не вистачає 220,0 тис. грн. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 220,0 тис. грн. для забезпечення проведення пільгового 

зубопротезування всім учасникам АТО, які зареєстровані станом на 01.06.19. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В, Малюк О.В., Мельник В.А., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.06.19 за № 851 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну та 

виробів медичного призначення для забезпечення ними інвалідів для 

КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги № 2» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 4015030,00 грн. на придбання туберкуліну та виробів медичного 

призначення для забезпечення ними інвалідів для КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги № 1» та КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 2». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В, Малюк О.В., Мельник В.А., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

19. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.06.19 за № 112 завідувача Сумського ДНЗ (ясла-

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




