
ПРОТОКОЛ № 65 

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 07 листопада 2019 року    м. Суми, 

   майдан Незалежності, 2, 

   каб. № 59,  

   з 1430  до 15 15 год 

 

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

Мельник В.А., Перепека Ю.О. 

Відсутні 2 депутати: Шилов В.В., Фірсова О.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Т.в.о. секретаря постійної комісії – Перепека Ю.О. 

 

Запрошені (список додається): 

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

міської ради. 

2. Дмитренко І.М. – заступник директора Сумського міського центру дозвілля 

молоді Сумської міської ради. 

3. Іванова С.М. – головний спеціаліст – юрист-консульт управління освіти і 

науки Сумської міської ради. 

4. Кіпенко Н.Б. – в.о. начальника відділу охорони здоров’я Сумської міської 

ради. 

5. Скачков Д.Є. – культорганізатор Сумського міського центру дозвілля молоді 

Сумської міської ради. 

6. Слюсаренко В.М. – директор КУ «Сумська спеціальна загальноосвітня 

школа». 

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

сімей загиблих учасників антитерористичної операції при міському голові. 

8. Чайченко О.В. – начальник правового управління Сумської міської ради. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист від 29.10.19 за № 21 голови ради учасників антитерористичної 

операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції при 

міському голові Тимофієва А.П. щодо внесення змін та доповнень до Порядку 

забезпечення житлом учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки 

та втрати чинності рішення Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року 

№ 4296-МР «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 

2016 року № 954–МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом 

учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки» (зі змінами)» 

(додається). 



2. Про лист від 30.10.19 за № 1485 в.о. начальника відділу охорони здоров’я 

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

міського бюджету коштів у сумі 3 953 466,67 грн. на забезпечення 

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

3. Про лист від 31.10.19 за № 169 директора Сумського міського центру дозвілля 

молоді Ганненка І.А. щодо ініціювання на сесію проекту рішення Сумської 

міської ради «Про Положення про комунальну установу «Сумський міський 

центр дозвілля молоді» Сумської міської ради» (додається). 

4. Про лист від 05.11.19 за № 1570 начальника управління освіти і науки 

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

рішення Сумської міської ради «Про зміну найменування Комунальної 

установи Сумська спеціалізована загальноосвітня школа Сумської міської 

ради на Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа 

Сумської міської ради та затвердження її статуту у новій редакції» (додається). 

5. Про лист від 05.11.19 за № 247 директора КДЮСШ «Суми» Літовцевої Т.В. 

щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 190,0 тис. грн. 

на придбання боксерського рингу, який відповідає вимогам проведення 

змагань всеукраїнського рівня (додається). 

 

СЛУХАЛИ: Про обрання тимчасово виконуючого обов’язки секретаря 

постійної комісії на засідання 07 листопада 2019 року. 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. запропонував обрати т.в.о. секретаря постійної 

комісії на засідання 07 листопада 2019 року Перепеку Ю.О. 

УХВАЛИЛИ: Обрати т.в.о. секретаря постійної комісії на засідання 

07 листопада 2019 року Перепеку Ю.О. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

ВИСТУПИЛИ: Мельник В.А. запропонував затвердити порядок денний в 

цілому з 5-ти питань. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому з 5-ти питань. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 4 (чотири): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Мельник В.А. запропонував змінити черговість та питання № 2 розглянути 

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

Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 



2. СЛУХАЛИ: Про лист від 30.10.19 за № 1485 в.о. начальника відділу охорони 

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

міського бюджету коштів у сумі 3 953 466,67 грн. на забезпечення препаратами 

інсуліну хворих на цукровий та нецукровий діабет (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Кіпенко Н.Б. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 3 953 466,67 грн. на забезпечення препаратами інсуліну хворих на 

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

Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 29.10.19 за № 21 голови ради учасників 

антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників 

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

змін та доповнень до Порядку забезпечення житлом учасників 

антитерористичної операції на 2016-2021 роки та втрати чинності рішення 

Сумської міської ради від 19 грудня 2018 року № 4296-МР «Про внесення змін 

до рішення Сумської міської ради від 07 липня 2016 року № 954–МР «Про 

затвердження Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції на 2016-2021 роки» (зі змінами)» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Чайченко О.В. проінформував присутніх, щодо змін, які 

пропонуються в Порядку забезпечення житлом учасників антитерористичної 

операції на 2016-2021 роки. 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Ініціювати розгляд вказаного питання на сесію Сумської міської ради. 

1.2. Рекомендувати правовому управлінню Сумської міської ради 

(Чайченко О.В.): 

1.2.1. Підготувати відповідний проект рішення Сумської міської ради. 

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

1.2.3. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з вказаного 

питання (у разі необхідності). 

1.3. 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., Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про лист від 31.10.19 за № 169 директора Сумського міського 

центру дозвілля молоді Ганненка І.А. щодо ініціювання на сесію проекту 

рішення Сумської міської ради «Про Положення про комунальну установу 

«Сумський міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Дмитренко І.М. 



Мельник В.А. запропонував Сумському міському центру дозвілля молоді 

Сумської міської ради (Ганненко І.А.) підготувати презентацію по даному 

питанню для більш детального ознайомлення депутатів та повідомити членів 

постійної комісії щодо готовності центру до обговорення проекту рішення 

Сумської міської ради «Про Положення про комунальну установу «Сумський 

міський центр дозвілля молоді» Сумської міської ради». 

УХВАЛИЛИ: Перенести розгляд даного питання на наступне засідання 

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

Мельник В.А., Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

4. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.11.19 за № 1570 начальника управління освіти і 

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

проекту рішення Сумської міської ради «Про зміну найменування Комунальної 

установи Сумська спеціалізована загальноосвітня школа Сумської міської ради 

на Сумський заклад загальної середньої освіти спеціальна школа Сумської 

міської ради та затвердження її статуту у новій редакції» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Гончарова Н.О. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Ініціювати розгляд вказаного питання на сесію Сумської міської ради. 

4.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.): 

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

4.2.2. Виступити доповідачем на пленарному засіданні ради з даного 

питання (у разі необхідності). 

4.3. 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., Перепека Ю.О.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.11.19 за № 247 директора КДЮСШ «Суми» 

Літовцевої Т.В. щодо додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 

190,0 тис. грн. на придбання боксерського рингу, який відповідає вимогам 

проведення змагань всеукраїнського рівня (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Перепека Ю.О. 

Мельник В.А. запропонував членам постійної комісії підтримати виділення 

зазначених коштів, за умови, що придбаний боксерський ринг перебуватиме на 

балансі Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи «Суми». 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 190,0 тис. грн. на придбання боксерського рингу, який відповідає 

вимогам проведення змагань всеукраїнського рівня (за умови, що придбаний 

боксерський ринг перебуватиме на балансі Комплексної дитячо-юнацької  




