
ПРОТОКОЛ № 63 

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 жовтня 2019 року    м. Суми, 

   майдан Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1400  до 1650 год 

 

Присутні 4 депутати з 7 обраних: Амосов Д.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В. 

Відсутні 3 депутати: Бутенко Д.М., Малюк О.В., Шилов В.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Секретар постійної комісії – Фірсова О.В. 

 

Запрошені (список додається): 

1. Агапонов А.Л. – заступник директора КНП «Клінічна лікарня № 4». 

2. Гафурова Л.В. – член ГО «Спеціально для тебе». 

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

міської ради. 

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

ради. 

5. Домінас В.М. – директор КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

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

населення сумської міської ради. 

7. Лапоногова В.В. – заступник директора з економічних питань 

КНП «Клінічна лікарня № 5». 

8. Макаренко А.В. – голова ГО «Спеціально для тебе». 

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

Сумської міської ради. 

10. Пєхова Л.М. - заступник начальника відділу культури Сумської міської ради. 

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

12. Рябоконь Н.В. – провідний економіст відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

13. Сауляк Н.В. – начальник відділу прийнятих рішень департаменту 

соціального захисту населення Сумської міської ради. 

14. Скрипка В.В. – начальник технічного відділу КНП «Клінічна лікарня № 5». 

15. Спічакова Н.М. – заступник директора КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди». 

16. Стовбир О.А. – лікар хірург-судинний КНП .«Клінічна лікарня № 5». 

17. Ткач Т.В. - заступник директора з медичної частини КНП «Клінічна лікарня 

№ 5». 

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

ради. 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист від 10.09.19 від голови ГО «Спеціально для тебе» Макаренко А.В. 

щодо запровадження індивідуальної програми реабілітації та виділення 

коштів для індивідуального забезпечення дітей, які потребують слухових 

апаратів на підставі медичного висновку, що зазначено в Індивідуальній 

програмі реабілітації (додається). 

2. 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). 

3. Про звернення від 10.07.19 громадянина Ворони Ю.В. щодо одержання ним 

субсидії за січень-лютий 2019 року (додається). 

4. Про лист від 24.07.19 за № 267 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо інформації про хід 

виконання протокольного доручення від 02.07.19 (додається). 

5. Про лист від 07.10.19 за № 266 директора департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради Масік Т.О. щодо інформації про діяльність 

департаменту соціального захисту населення СМР із забезпечення 

соціального захисту населення міста за підсумками 9 місяців 2019 року 

(додається). 

6. 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 півріччя 2019 року 

(лист від 01.07.19 за № 1289 додається). 

7. Про проект рішення Сумської міської ради «Про зміну найменування служби 

у справах дітей Сумської міської ради та внесення змін до рішення Сумської 

міської ради від 28 вересня 2011 року № 745-МР «Про Положення про службу 

у справах дітей Сумської міської ради» (зі змінами), який пропонується до 

розгляду на сесії 30.10.19 (додається). 

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

19 грудня 2018 року № 4329-МР «Про міську цільову комплексну Програму 

розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами) за І півріччя 

2019 року (лист від 05.07.19 за № 276 додається). 

9. 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» (зі 

змінами), який пропонується до розгляду на сесії 30.10.19 (додається). 

10. Про проект рішення Сумської міської ради «Про позбавлення звання 

«Почесний громадянин міста Суми» Єпіфанова А.О.» (додається). 

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

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4333 - МР «Про 



затвердження комплексної міської Програми «Охорона здоров'я м. Суми на 

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

16.10.19 (додається). 

12. Про лист від 09.09.19 за № 1244 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 9 653,5 грн. на відшкодування всіх витрат, пов’язаних 

з транспортуванням громадянина Долгого О.М. (додається). 

13. Про лист від 27.06.19 за № 872 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1 314,7 тис. грн. на проведення 

реконструкції ліфтів № 112 (орієнтовна вартість 436,9 тис. грн) та № 114 

(орієнтовна вартість 438,9 тис. грн.) у КУ «Сумська міська клінічна лікарня 

№ 5» (додається). 

14. Про лист від 08.08.19 за № 1093 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 капітальний ремонт 2-ох ліфтів 

хірургічного відділення  КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» 

(додається). 

15. Про лист від 11.07.19 за № 943 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. для усунення аварійного стану в 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» до початку опалювального сезону 

(додається). 

16. Про листи від 14.08.19 за № 1124, від 16.09.19 за № 1272 та від 07.10.19 за 

№ 1387 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

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

сумі 4 532 123,66 грн. на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу(додаються). 

17. Про лист від 07.08.19 за № 1089 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 5 548 900,01 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

18. Про лист від 25.09.19 за № 1309 .о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 153,8 тис. грн. на закупівлю реактивів на 

глікозильований гемоглобін (додається). 

19. Про лист від 25.07.19 за № 1015 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 390,35 тис. грн. на капітальний ремонт ганку 

на головному вході з влаштуванням пандусу для маломобільних груп 

населення консультативно-діагностичного відділення № 2 за адресою: 

м. Суми, вул. І. Сірка, 3 (додається). 

20. Про лист від 26.07.19 за № 1020 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 361,9 тис. грн. для надання медичної 



допомоги дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують 

дороговартісного лікування на період серпень-грудень 2019 року для 

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

21. Про лист від 27.08.19 за № 1184 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 655,0 тис. грн. на виконання першочергових заходів 

на забезпечення пожежної безпеки в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої 

Зінаїди» (додається). 

22. Про лист від 01.08.19 за № 1050 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 3 712,7 тис. грн., а саме: 

 792,9 тис. грн. на забезпечення безперебійного проведення 

туберкулінодіагностики до кінця поточного року; 

 2 919,8 тис. грн. на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними 

та іншими засобами до потреби (додається). 

23. Про лист від 31.07.19 за № 1039 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 1 500,0 тис. грн. на заміну лікарняного ліфта 

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

24. Про лист від 01.08.19 за № 1052 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 217,0 тис. грн. на підготовку КНП «Клінічна 

лікарня № 4» до опалювального сезону (140,0 тис. грн. на ремонт 

трубопроводу по вул. Ковпака, 55,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 7 

поверху за адресою вул. Праці, 3; 22,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 5 

поверху за адресою вул. Праці, 3) (додається). 

25. Про листи від 05.08.19 за № 1078 та від 13.08.19 за № 1117 в.о. начальника 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 672,6,0 тис. грн. на 

забезпечення спеціальним харчуванням та перев’язувальним матеріалом 

хворого Сухорученка М.В. (додаються). 

26. Про лист від 02.09.19 за № 1209 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі 254 335,00 грн. для забезпечення двох дітей хворих 

на муковісцидоз необхідними препаратами (додається). 

27. Про лист від 20.08.19 за № 1151 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

бюджету коштів у сумі  4 637, 2 тис. грн. на оновлення матеріально-технічної 

бази в лікувальних закладах міста Суми (заміна застарілих ліжок, матрасів, 

подушок та ковдр) (додається). 

28. Про лист від 12.09.19 за № 1252 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 18570,0 тис. грн. для забезпечення 

комп’ютерною технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних 

лікувальних закладах міста (додається). 



29. Про лист від 01.10.19 за № 1337 .о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля для 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (додається). 

30. Про лист від 09.10.19 за № 2124 директора КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня» Домінас В.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 400,0 тис. грн. на придбання препарату Актілізе в кількості 

30 флаконів (додається). 

31. Про інформацію начальника управління освіти і науки Сумської міської ради 

Данильченко А.М. щодо шляхів вирішення питання стосовно 

функціонування вечірньої школи в Сумах. 

32. Про лист від 10.10.19 за № 1419 начальника управління освіти і науки 

Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо проекту рішення Сумської 

міської ради «Про додаткові посади у комунальних закладах освіти м. Суми» 

(додається). 

 

Мельник В.А. відзначив почесною грамотою Стовбира О.А. лікаря-хірурга-

судинного хірургічного відділення № 2 КНП «Клінічна лікарня № 5» за сумлінну 

працю в системі охорони здоров’я, високий професіоналізм, значний внесок в 

надання медичної допомоги населенню міста. 

 

ВИСТУПИЛИ: Перепека Ю.О. повідомив, що ініціатори розгляду питання № 3 

порядку денного постійної комісії зняли його з розгляду. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії питання № 3. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Мельник В.А. запропонував змінити черговість та питання № 4 та № 5 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 24.07.19 за № 267 директора департаменту 

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

інформації про хід виконання протокольного доручення від 02.07.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 

міської ради (Масік Т.О.) проінформувати постійну комісію щодо вирішення 

питання додаткового виділення коштів ГО «Товариство допомоги особам з 

інвалідністю внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцитас» після його 



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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.10.19 за № 266 директора департаменту 

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

інформації про діяльність департаменту соціального захисту населення СМР із 

забезпечення соціального захисту населення міста за підсумками 9 місяців 

2019 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Котляр А.І. (інформація додається). 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.09.19 від голови ГО «Спеціально для тебе» 

Макаренко А.В. щодо запровадження індивідуальної програми реабілітації та 

виділення коштів для індивідуального забезпечення дітей, які потребують 

слухових апаратів на підставі медичного висновку, що зазначено в 

Індивідуальній програмі реабілітації (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Макаренко А.О. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Рекомендувати ГО «Спеціально для тебе» звернутися до відділу хорони 

здоров’я Сумської міської ради з листом щодо вирішення питання 

індивідуального забезпечення дітей, які потребують слухових апаратів на 

підставі медичного висновку, що зазначено в Індивідуальній програмі 

реабілітації. 

1.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) опрацювати дане питання до наступного засідання постійної 

комісії та у термін до 28 жовтня 2019 року надати постійній комісії пропозиції 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: 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). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. повідомила присутніх, що їхнє управління 

доопрацює вказаний статут. 



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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

ради від 19 грудня 2018 року № 4329-МР «Про міську цільову комплексну 

Програму розвитку культури міста Суми на 2019-2021 роки» (зі змінами) за 

І півріччя 2019 року (лист від 05.07.19 за № 276 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пєхова Л.М. (інформація додається). 

Мельник В.А. запропонував відділу культури в 2020 році проводити більше 

заходів в міському парку ім. І.М. Кожедуба. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Перепека Ю.О. запропонував змінити черговість та розглянути спочатку питання 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

до рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4333 - МР «Про 

затвердження комплексної міської Програми «Охорона здоров'я м. Суми на 

2019-2021 роки» (зі змінами)», який пропонується до розгляду на сесії 16.10.19 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: 

11.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

12. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.09.19 за № 1244 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 9 653,5 грн. на відшкодування всіх витрат, 

пов’язаних з транспортуванням громадянина Долгого О.М. (додається). 

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

питання. 



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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

13. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.06.19 за № 872 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 1 314,7 тис. грн. на проведення реконструкції 

ліфтів № 112 (орієнтовна вартість 436,9 тис. грн) та № 114 (орієнтовна вартість 

438,9 тис. грн.) у КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 1 314,7 тис. грн. на проведення реконструкції ліфтів № 112 

(орієнтовна вартість 436,9 тис. грн) та № 114 (орієнтовна вартість 438,9 тис. грн.) 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

14. СЛУХАЛИ: Про лист від 08.08.19 за № 1093 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 капітальний ремонт 2-ох 

ліфтів хірургічного відділення  КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 261312,00 грн. на капітальний ремонт 2-ох ліфтів хірургічного 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

15. СЛУХАЛИ: Про лист від 11.07.19 за № 943 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. для усунення аварійного стану в 

КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» до початку опалювального сезону 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Скрипка В.В. повідомив присутніх, що на сьогоднішній день 

потрібно 180,0 тис. грн. на заміну мереж гарячого водопостачання. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 180,0 тис. грн. на заміну мереж гарячого водопостачання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

16. СЛУХАЛИ: Про листи від 14.08.19 за № 1124, від 16.09.19 за № 1272 та від 

07.10.19 за № 1387 в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської 

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

сумі 4 532 123,66 грн. на лікування хворих на хронічну ниркову недостатність 

методом гемодіалізу. (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 4 532 123,66 грн. на лікування хворих на хронічну ниркову 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

17. СЛУХАЛИ: Про лист від 07.08.19 за № 1089 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 5 548 900,01 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 5 548 900,01 грн. на забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

18. СЛУХАЛИ: Про лист від 25.09.19 за № 1309 .о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 153,8 тис. грн. на закупівлю реактивів на 

глікозильований гемоглобін (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 153,8 тис. грн. на закупівлю реактивів на глікозильований 

гемоглобін. 
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 лист від 25.07.19 за № 1015 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 390,35 тис. грн. на капітальний ремонт ганку на 

головному вході з влаштуванням пандусу для маломобільних груп населення 



консультативно-діагностичного відділення № 2 за адресою: м. Суми, 

вул. І. Сірка, 3 (додається). 

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

питання. 

УХВАЛИЛИ: Зняти з розгляду постійної комісії дане питання. 
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 лист від 26.07.19 за № 1020 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 361,9 тис. грн. для надання медичної допомоги 

дітям, хворим на окремі види захворювань, які потребують дороговартісного 

лікування на період серпень-грудень 2019 року для КНП «Дитяча клінічна 

лікарня Святої Зінаїди» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 361,9 тис. грн. для надання медичної допомоги дітям, хворим на 

окремі види захворювань, які потребують дороговартісного лікування на період 

серпень-грудень 2019 року для КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

21. СЛУХАЛИ: Про лист від 27.08.19 за № 1184 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 655,0 тис. грн. на виконання першочергових 

заходів на забезпечення пожежної безпеки в КНП «Дитяча клінічна лікарня 

Святої Зінаїди» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Спічакова Н.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 655,0 тис. грн. на виконання першочергових заходів на 

забезпечення пожежної безпеки в КНП «Дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди». 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

22. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.08.19 за № 1050 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 3 712,7 тис. грн., а саме: 

 792,9 тис. грн. на забезпечення безперебійного проведення 

туберкулінодіагностики до кінця поточного року; 



 2 919,8 тис. грн. на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними 

та іншими засобами до потреби (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 3 712,7 тис. грн., а саме: 

 792,9 тис. грн. на забезпечення безперебійного проведення 

туберкулінодіагностики до кінця поточного року; 

 2 919,8 тис. грн. на забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними 

та іншими засобами до потреби. 
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 31.07.19 за № 1039 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 1 500,0 тис. грн. на заміну лікарняного ліфта для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

Домінас В.М. запропонувала членам постійної комісії зняти з розгляду дане 

питання. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

30. СЛУХАЛИ: Про лист від 09.10.19 за № 2124 директора КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня» Домінас В.М. щодо додаткового виділення з міського 

бюджету коштів у сумі 400,0 тис. грн. на придбання препарату Актілізе в 

кількості 30 флаконів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 400,0 тис. грн. на придбання препарату Актілізе в кількості 

30 флаконів. 
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 01.08.19 за № 1052 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 217,0 тис. грн. на підготовку КНП «Клінічна 

лікарня № 4» до опалювального сезону (140,0 тис. грн. на ремонт трубопроводу 

по вул. Ковпака, 55,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 7 поверху за адресою 



вул. Праці, 3; 22,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 5 поверху за адресою 

вул. Праці, 3) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Агапонов А.Л. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 217,0 тис. грн. на підготовку КНП «Клінічна лікарня № 4» до 

опалювального сезону (140,0 тис. грн. на ремонт трубопроводу по вул. Ковпака, 

55,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 7 поверху за адресою вул. Праці, 3; 

22,0 тис. грн. на ремонт покрівлі даху 5 поверху за адресою вул. Праці, 3). 
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 листи від 05.08.19 за № 1078 та від 13.08.19 за № 1117 в.о. 

начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської ради Кіпенко Н.Б. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 672,6,0 тис. грн. на 

забезпечення спеціальним харчуванням та перев’язувальним матеріалом хворого 

Сухорученка М.В. (додаються). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 672,6,0 тис. грн. на забезпечення спеціальним харчуванням та 

перев’язувальним матеріалом хворого Сухорученка М.В. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

26. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.09.19 за № 1209 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 254 335,00 грн. для забезпечення двох дітей 

хворих на муковісцидоз необхідними препаратами (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю., Спічакова Н.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 254 335,00 грн. для забезпечення двох дітей хворих на 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

27. СЛУХАЛИ: Про лист від 20.08.19 за № 1151 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі  4 637, 2 тис. грн. на оновлення матеріально-

технічної бази в лікувальних закладах міста Суми (заміна застарілих ліжок, 

матрасів, подушок та ковдр) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 



УХВАЛИЛИ: Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) врахувати дане питання в пропозиціях до міського бюджету 

на 2020 рік. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

28. СЛУХАЛИ: Про лист від 12.09.19 за № 1252 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 18570,0 тис. грн. для забезпечення 

комп’ютерною технікою робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних 

закладах міста (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. повідомила присутніх, що на сьогоднішній 

день потреба у коштах для забезпечення комп’ютерною технікою робочого місця 

лікаря в багатопрофільних лікувальних закладах міста складає 18570,0 тис. грн. 

УХВАЛИЛИ: вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 18570,0 тис. грн. для забезпечення комп’ютерною технікою 

робочого місця лікаря в багатопрофільних лікувальних закладах міста. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

29. СЛУХАЛИ: Про лист від 01.10.19 за № 1337 .о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля для 

відділу охорони здоров’я Сумської міської ради (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чумаченко О.Ю. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 500,0 тис. грн. на придбання автомобіля для відділу охорони 

здоров’я Сумської міської ради. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

6. 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 півріччя 

2019 року (лист від 01.07.19 за № 1289 додається). 

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

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 



«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про проект рішення Сумської міської ради «Про зміну 

найменування служби у справах дітей Сумської міської ради та внесення змін до 

рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2011 року № 745-МР «Про 

Положення про службу у справах дітей Сумської міської ради» (зі змінами), який 

пропонується до розгляду на сесії 30.10.19 (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Подопригора В.В. 

УХВАЛИЛИ: 

7.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

31. СЛУХАЛИ: Про інформацію начальника управління освіти і науки Сумської 

міської ради Данильченко А.М. щодо шляхів вирішення питання стосовно 

функціонування вечірньої школи в Сумах. 

ВИСТУПИЛИ: Данильченко А.М. повідомила присутніх, що зараз управління 

опрацьовує варіанти щодо подальшого функціонування вечірньої змінної школи 

в місті Суми, у зв’язку із змінами в законодавстві. Управління має декілька 

шляхів вирішення даного питання. Перший, це вечірні класи можуть бути при 

будь-якій загальноосвітній школі. Другий варіант, учні, які зараз навчаються 

можуть здобути освіту екстернатом, і ще один варіант, це вечірні класи можна 

перенести в Сумський навчальний центр № 116 при колонії (де зараз отримують 

спеціальну освіту, ті хто відбувають покарання). 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) продовжувати опрацьовувати питання щодо 

функціонування вечірньої школи в Сумах відповідно до законодавства та 

повідомити постійну комісію щодо шляхів його вирішення. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Мельник В.А., Перепека Ю.О., 

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

32. СЛУХАЛИ: Про лист від 10.10.19 за № 1419 начальника управління освіти і 

науки Сумської міської ради Данильченко А.М. щодо проекту рішення Сумської 

міської ради «Про додаткові посади у комунальних закладах освіти м. Суми» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. 

УХВАЛИЛИ: 

32.1. Інформацію прийняти до відома. 

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

Фірсова О.В.; 




