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Голові Н О С І  іііної комісії і охорони здоров’я, 
соціального шхнсг) населення, освіти, науки, 
культури, гурінчу, сім’ї, молоді і а спорту 
Мельнику В.А.

Надаємо на ро л ляд га візування проек і рішення Сумської міської ради «Про 
затвердження структури га загальної штатної чисельності Сумського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей га молоді». Проект рішення підготовлений відповідно до 
Наказу Мінеоцполітики від 29.06.2016 № 709. яким затверджено Типові структури і штати 
центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Наказу Мінеоцполітики від 
18.05.2015 № 526 «Про умови оплати праці працівників закладів соціального захисту
дітей, закладів соціального обслуговування і центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та 
молоді».

Порівняльна іаб.інця 
до проект) рішення С> мської міської ради «Про шгверджсішя структури та 

іага.іьної ш іаіііо ї чисельності Сумською міського центру соціальних служб для
сім’ї, діїей га молоді».

Змісі відповідно 
рішення СМР від

до
28

Змісі
відповідно

Обі р) її гуванни, пояснення
до

вересня 2016 рок> Ла 1125- проект) 
МІ* «Про іатвердження 
структури га іаіа.іьиої 
■їм а гної чисельності
Сумського міського центр) 
соціальних служб для сім’ї, 
дітей га молоді».

Структура С\ мської о міського неп гру соціальних служб для сім'ї, ді тей та молоді
11.2 Бухгалтер 1 олові ПІЙ 

бухгалтер

п.7 Фахівці із соціальної 
роботи - 11

Фахівці із 
соціальної 
робо і и - 9

з метою оптимізацн робозп по здійсненню 
фінансово господарської діяльності для 
у і римання уе ганови та забезпечення 
функціонування
Зменшується кількість посад фахівців із 
соціальної роботи на 2 штатні одиниці -  
посади фахівців із соціальної роботи, які 
перебували у відпустці по догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного 
віку, \ зв’язк\ з закінченням терміну дії 
трудового договору

Дирск гор

700 609

М.Ю. Вертель



Проект
Оприлюднено __2017 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ  

РІШЕННЯ

в ід ______________201 7 року № - МР
м. Суми

Про затвердження структури та загальної 
штатної чисельності Сумського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 
та молоді

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2013р. 
№573 «Про затвердження Загального положення про центр соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді», наказу Міністерства соціальної політики України 
від 29.06.2016 № 709 «Про затвердження тилових структур і штатів центрів 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді», враховуючи протокол постійної 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради
від «___» ______________ 2017 року №  керуючись статтею 25 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Затвердити структуру Сумського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді згідно з додатком до цього рішення.

2. Затвердити загальну штатну чисельність Сумського міського центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді у кількості 15,5 штатних одиниць.

3. Директору Сумського міського центру соціальних служб для с ім ’ї, 
дітей та молоді (Вертель М.Ю.) унести відповідні зміни до штатного розпису.

4. Установити, що рішення набирає чинності з 01 листопада 2017 року.
5. Вважати таким, що втратило чинність рішення Сумської міської ради 

від 28 вересня 2016 року № 1125 -  МР «Про затвердження структури та 
загальної штатної чисельності Сумського міського центру соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді».



6. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Дмітревскую А.І.

Ініціатор розглядч питання постійна комісія з питань охорони здоров'я, соціального 
захисту населення, освіти, науки. куіьтури. гуризму. сім'ї, молоді та спорту Сумської міської 
ради.
Проект рішення підготовлено Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей 
та молоді
Доповідач: Вертель МЛО.

Міський голова О.М. Лисенко

Ві "  ль МЛО.



Л И С Т  У ЗГ О Д Ж Е Н Н Я
до проекту рішення Сумської міської ради 

«Про затвердження структури га загальної штатної чисельності Сумського 
міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді»

Директор С\ мського міського центру 
соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді

Юрисконсульт
Сумського міського центру соціальних 
служб для сім 'ї, дітей та молоді

Голова постійної комісії з питань охорони 
здоров'я, соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, 
молоді та спорту

Вертель

Ю.М. Ланська

В.А. Мельник

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради

1 іачальник відділ) бухгалтерського обліку 
та звітності, головний бухгалтер

^  Директор дегіартамеїпу фінансів, 
економіки та інвестицій

Іачальник правового управління

А.І. Дмітрєвская

О.А. Костенко

С.А. Липова
о  2  , с>9г.

О.В. Чайченко

Секретар міської ради А.В. Баранов

Проект рішення підготовлений з урахуванням вимог Закону України «Про 
доступ до публічної інформації» та Закону України «Про захист 
персон ал ьн и х даних»

МЛО. В ертель_________



Додаток
до ріш ення Сумської м іської ради 
«Про затвердж ення структури  та  
загально ї ш татн о ї чисельності 
С ум ського міського центру 
соціальних служб для с ім ’ї, дітей та 
молоді»
від №

С Т РУ К Т У РА
Сумського міського центру соціальних служб для сім ’ї, дітей та молоді

№
з/п

Н азва  структурного  підрозділу та посад

Д иректор

К ількість ш татних 
одиниць

Головний бухгалтер
П р и б и р а л ьн и к  службових приміщ ень 0,5

В ідді л с о ц і а л ь н ої роботи
Заступник  д и р ек то р а-н ач ал ьн и к  відділу
Ю рисконсульт*
Психолог*

Г Ф ахівець із соціальної робот
 ̂ Всього;

И ‘

15,5

* категорія  встановлю ється  в залежності від підсумків атестації та 
квал іф ік ац ій н и х  вимог

М іський голова О.М. Лисенко
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СУМ СЬКА МІСЬКА РАДА  
ВІДДІЛ У СПРАВАХ М ОЛОДІ ТА СПОРТУ

40024, м. Суми, вул. Харківська, 35 тел. 70-05-11
від 03.11.2017 № 354
на № відвід

Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, молоді та 
спорту

М ельнику В.А.

У зв'язку з необхідністю збільшення видатків на проведення навчально- 
тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту (зменшення 
видатків на КПКВК 0315011 - 2 0 0 ,0  тис. грн. та збільшення на КПКВК 0315012 
на 200,0 тис. грн.) та виділенням коштів (депутат Рибальченко І.О.) на 
поліпшення матеріально-технічної бази КП CMP МСК з хокею на траві 
«Сумчанка», Відділ звертається до Вас з проханням розглянути на засіданні 
комісії проект рішень Сумської міської ради:

- «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт міста 
Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами).

В. о. начальника відділу О.Є. Ш епелев

0 3  f f  П -



Проект
«оприлюднено І  о. f  (°  ікС А  »

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII С К Л И К А Н Н Я ________ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2017 року №  -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року №  174-МР «Про програму 
«Фізична культура і спорт міста 
Суми на 2016-2018 роки» (зі 
змінами)

У зв ’язку з необхідністю збільшення видатків на проведення 
навчально-тренувальних зборів та змагань з неолімпійських видів спорту 
та виділенням коштів на поліпшення матеріально-технічної бази КП СМР 
МСК з хокею на траві «Сумчанка», керуючись статтею 25 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:

1. Внести зміни до Програми «Фізична культура і спорт міста Суми 
на 2016 -  2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради 
від 24 грудня 2015 року № 174-МР, а саме:

1.1. Викласти рядки 9, 9.1. підрозділу 1.1. «Паспорт Програми» 
розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:

«
9. Загальний обсяг 
фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації 
програми, усього, 
у тому числі:

127 796 084 грн., 
у т.ч. по роках:
2016 рік -  30 598 443 грн.
2017 рік -  46 688 135 грн.
2018 рік -  50 509 506 грн.

9.1. коштів міського 
бюджету

123 522 884 грн., 
у т.ч. по роках:
2016 рік -  30 513 443 грн.
2017 рік -  42 601 135 грн.
2018 рік -  50 408 306 грн.



9.2. коштів державного 
бюджету

4 ООО ООО грн., 
у т.ч. по роках:
2017 рік -  4 000 000 грн.

9.3. Інші надходження 273 200 грн., 
у т.ч. по роках:
2016 рік -  85 000 грн.
2017 рік -  87 000 грн.
2018 рік -  101 200 грн.

»
1.2. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» 

розділу 1 «Загальна характеристика Програми» у новій редакції:
«Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та 
спеціального фондів міського бюджету.

грн.
Обсяг коштів, які 
пропонується 
залучити на 
виконання програми

Виконання програми по роках Усього витрат 
на виконання 
програми

2016 рік 2017 рік 2018 рік

Обсяг ресурсів, 
усього, в тому числі:

ЗО 598 443 46 688 135 50 509 506 127 796 084

міський бюджет 30 513 443 42 601 135 50 408 306 123 522 884
державний бюджет 4 000 000 4 000 000
інші надходження 85 000 87 000 101 200 273 200

»
1.3. Викласти додатки 2, 3, 4 до Програми у новій редакції згідно з 

додатками 1 ,2 , 3 до цього рішення.
2. Організацію виконання даного рішення покласти на секретаря 

міської ради Баранова A.B.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець Красношевська Н.М.

Ініціатор розгляду питання -  депутат міської ради Рибальченко І.О.
Проект рішення підготовлено відділом у  справах молоді та спорту 
Сумської міської ради (Красношевська Н.М.)
Доповідач -  відділ у  справах молоді та спорту Сумської міської ради



Додаток 2
до програми «Фізична культура і спорт міста 
Суми на 2016-2018 роки»

Перелік завдань програми "Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки"
________   грн.

2016 рік (план) 2017 рік (план) 2018 рік (проект)

Завдання, КТКВК Джерела
у тому числі кошти 
міського бюджету

у тому ч и с л і к о ш т и  МІСЬКОГО 

бюджету Обсяг
витрат

у тому числі кошти 
міського бюджету Відповідальний

фінансу-вання Обсяг витрат
загальний

фонд
спеціаль
ний фонд

Обсяг витрат загальний
фонд

спеціальний
фонд

загальний
фонд

спеціаль
ний фонд

виконавець

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Разом, в т .ч.: ЗО 598 443 22 744 043 7 854 400 46 688 135 29 075 133 17 613 002 50 509 506 38 404 816 12 104 690

кошти
міського
бюджету

ЗО 513 443 22 744 043 7 769 400 42 601 135 29 075 133 13 526 002 50 408 306 38 404 816 12 003 490

Всього на виконання Програми кошти
державного

бюджету
4 000 000 4 000 000

інші
надходження 85 000 85 000 87 000 87 000 101 200 101 200

Мета програми: Залучення широких верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу життя та фізичної реабілітації. Створення умов на рівні сучасних вимог для 
занять фізичною культурою та спортом.

Підпрограма 1. "Організація та проведення змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту"

Мета: Забезпечення розвитку фізичної культури та спорту. Виявлення найсильніших спортсменів
Виконавчий комітет 

СМР (відділ у 
справах молоді та 

спорту, відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності)

Всього на виконання Підпрограми 1.
кошти

МІСЬКОГО

бюджету
1 265 519 1 265 519 2 500 000 2 500 000 3 200 000 3 200 000

Завдання 1. Організація та проведення 
спортивних заходів, з них:

кошти
МІСЬКОГО

бюджету
1 265 519 1 265 519 2 500 000 2 500 000 3 200 000 3 200 000

- по КТКВК 130102 600 000 600 000 1 300 000 1 300 000 1 572 000 1 572 000
- по КТКВК 130106 665 519 665 519 1 200 000 1 200 000 1 628 000 1 628 000



1 2 3 4 5 6 7 8 Я» 9 10 11 *2

Підпрограма 2. "Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл"

Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей

Всього на виконання Підпрограми 2.
кошти

міського
бюджету

11 585 800 10 954 400 631 400 12 368 557 11872 357 496 200 17 074 400 15 813 500 1 260 900

Завдання 1. Підготовка спортивного 
резерву до збірних команд міста та 
України, КТКВК 130107

кошти
міського
бюджету

1 781 500 1 737 500 44 000 1 953 750 1 885 750 68 000 2 845 000 2 765 000 80 000

Завдання 2. Розвиток та вдосконалення 
здібностей вихованців ДЮСШ в 
обраному виді спорту КТКВК 130107, з 
них по ДЮСШ:

кошти
міського
бюджету

9 804 300 9 216 900 587 400 10 414 807 9 986 607 428 200 14 229 400 13 048 500 907 000

Виконавчий комітет 
СМР (відділ у 

справах молоді та 
спорту, відділ

підпорядкованих виконавчому комітету 
СМР, в тому числі: 6 218 900 5 816 900 402 000 6 243 200 5 815 000 428 200 8 845 000 7 938 000 907 000

бухгалтерського 
обліку та звітності)

- "ДЮСШ з вільної боротьби" 1 655 000 1 638 000 17 000 1 416 900 1 295 000 121 900 2 086 000 1 778 000 308 000

- "КДЮСШ "Суми" 2 693 900 2 438 900 255 000 2 946 300 2 800 000 146 300 3 929 000 3 721 000 208 000

- "КДЮСШ единоборств" 1 870 000 1 740 000 130 000 1 880 000 1 720 000 160 000 2 830 000 2 439 000 391 000

підпорядкованих управлінню освіти і 
науки Сумської міської ради, в тому числі: 3 585 400 3 400 000 185 400 4 171 607 4 171 607 5 384 400 5 110500 273 900

- КДЮСШ № 1 м. Суми 1 285 400 1 100 000 185400 1 360 000 1 360 000 1 724 700 1 703 700 21 000

- КДЮСШ № 2 м. Суми 2 300 000 2 300 000 2 811 607 2 811 607 3 659 700 3 406 800 252 900

Підпоогоама 3. "Забезпечення розвитку спооту виших досягнень"

Мета: Підготовка кваліфікованих спортсменів до збірних команд міста, області, України

Разом, в т .ч.: 3 711 124 3 626 124 85 000 5 570 605 5 363 605 207 000 7 924 656 7 823 456 101 200

Всього на виконання Підпрограми 3.
кошти

міського
бюджету

3 626 124 3 626 124 5 483 605 5 363 605 120 000 7823 456 7823 456

інші
надходження 85 000 85 000 87 000 87 000 101 200 101 200

Завдання 1. Забезпечення розвитку 
спорту вищих досягнень, сприяння 
популяризації хокею на траві, КТКВК 
130112

кошти
міського
бюджету

2 700 000 2 700 000 3 406 697 3 396 697 10 000 5 116 000 5 116 000
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Завдання 2. Забезпечення розвитку 
спорту вищих досягнгень, сприяння 
популяризації тенісу, КТКВК 250404

Разом, в т .ч.: 862 300 777 300 85 000 1 818 308 1 621 308 197 000 2 301 200 2 200 000 101 200

кошти
міського
бюджету

777 300 777 300 1 731 308 1 621 308 110 000 2 200 000 2 200 000

інші
надходження 85 000 85 000 87 000 87 000 101 200 101 200

Завдання 3. Виплата Іменних стипендій, 
КТКВК 130112

кошти
міського
бюджету

148 824 148 824 345 600 345 600 507 456 507 456

Підпрограма 4. "Утримання центру "Спорт для всіх" та проведення заходів з (Ьізичної культури"

Мета: Залучення широких верств населення до регулярних оздоровчих та фізкультурно-спортивних занять
Виконавчий комітет 

СМР (відділ у 
справах молоді та 

спорту, відділ 
бухгалтерського 

обліку та звітності)

Всього на виконання Підпрограми 4.
кошти

міського
бюджету

3 578 000 2 663 000 915 000 3 343 973 2 839 171 504 802 3 624 450 3 240 860 383 590

Завдання 1. Створення умов розвитку 
масового фізкультурно-оздоровчого руху 
та збереження мережі клубів за місцем 
проживання, КТКВК 130115

кошти
міського
бюджету

3 578 000 2 663 000 915 000 3 343 973 2 839 171 504 802 3 624 450 3 240 860 383 590

Підпоогоама 5. "ФІнасова підтримка дитячо-юнапьких спортивних ш к іл  фізкультурно-спортивних товариств"

Мета: Забезпечення розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді спорту, створення умов для фізичного розвитку дітей Виконавчий комітет 
СМР (відділ у 

справах молоді та 
спорту, відділ 

бухгалтерського 
обліку та звітності)

Всього на виконання Підпрограми 5.
кошти

міського
бюджету

4 258 000 4 235 000 23 000 6 805 000 6 500 000 305 000 8 686 000 8 327 000 359 000

Завдання 1, Підтримка громадського 
спортивного руху, КТКВК 130203

кошти
МІСЬКОГО
бюджету

4 258 000 4 235 000 23 000 6 805 000 6 500 000 305 000 8 686 000 8 327 000 359 000

Підпрограма 6. "Реалізація заходів шодо розвитку та модернізації закладів фізичної культруи та спорту" 

Мета: Забезпечення реконструкції об"єктів фізичної культури та спорту

Всього на виконання Підпрограми б.
6 200 000 6 200 000 16 100 000 16 100 000 10 000 000 10 000 000
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Завдання 1. Забезпечення розвитку 
інфраструктури міста Суми, КТКВК 
150101, з них:

кошти
міського
бюджету

6 200 000 6 200 000 12 100 000 12 100 000 10 000 000 10 000 000

Управління 
капітального 

будівництва та 
дорожнього 

господарства СМР, 
МЦ ФЦН "Спорт для 

всіх"

кошти
державного

бюджету
4 000 000 4 000 000

- реконструкція стадіону "Аванагрд", грн.

кошти
міського
бюджету

5 000 000 5 000 000 10 000 000 З 0 000 000 10 000 000 10 000 000

кошти
державного

бюджету
4 000 000 4 000 000

- реконструкція грального поля по вул. 
Якіра, грн.

кошти
міського
бюджету

1 200 000 1 200 000 2 000 000 2 000 000

- реконструкція приміщень КП 
«Муніципальний спортивний клуб з хокею 
на траві «Сумчанка», грн.

кошти
міського
бюджету

100 000 100 000

Сумський міський голова 

Виконавець: Красношевська Н.М.

О.М. Лисенко



Додаток 1

до програми «Фізична культура і спорт 
міста Суми на 2016 -  2018 роки»

Напрями діяльності, завдання та заходи програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016 -  2018 роки»

№
№
з/п

Назва напряму 
діяльності 

(пріоритетні 
завдання)

Перелік заходів 
програми

Строк
вико
нання
заход

У

Виконавці Джерела
фінансу

вання

Орієнтовані обсяги фінансування (вартість) 
грн., в т.ч. по роках

Очікуваний
результат

всього 2016
(план)

2017
(план)

2018
(проект)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Підпрограма 1. «Організація та проведення змагань з олімпіі іськнх та неолімпійських видів спорту»

1. Організація та 
проведення 
спортивних 
заходів

1.1 .Забезпечення 
проведення НТЗ 
і змагань, участь 
спортсменів та 
тренерів у 
змаганнях 
різних рівнів 3 
олімпійських 
видів спорту 
1.2.3абезпечення 
проведення НТЗ 
і змагань, участь 
спортсменів та 
тренерів у 
змаганнях 
різних рівнівз 
неолімпійських 
видів спорту

2016-
2018
роки

Відділ у справах 
молоді та спорту, 
відділ
бухгалтерського 
обліку та звітності 
Сумської міської 
ради

Міський
бюджет

3472000

3493519

600000

665519

1300000

1200000

1572000

1628000

Розвиток 
олімпійських 
та неолімпій
ських видів 
спорту та 
залучення 
населення до 
занять 
фізичною 
культурою та 
спортом

Усього: 6965519 1265519 2500000 3200000
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Підпрограма 2. «Утримання та навчально-тренувальна робота дитячо-юнацьких спортивних шкіл»

1. Підготовка 1.1. Забезпечення 2016- Від діл у справах Міський 6580250 1781500 1953750 2845000 Залучення до
спортивного розвитку та 2018 молоді та спорту, бюджет 20% дітей та
резерву до вдосконалення роки відділ молоді до
збірних здібностей бухгалтерського занять легкою
команд міста вихованців обліку та звітності атлетикою в
та України СДЮСШОР 

В.Голубничого 3 
легкої атлетики

Сумської міської 
ради спільно з 
СДЮСШОР

СДЮСШОР

2. Розвиток та 2.1. Забезпечення 2016- Відділ у справах Міський 21307100 6218900 6243200 8845000 Залучення до
вдосконалення розвитку 2018 молоді та спорту, бюджет 20% дітей та
здібностей здібностей роки відділ молоді віком
вихованців вихованців бухгалтерського від 6 до 23
дитячо- ДЮСШв обліку та звітності років до
юнацьких обраному виді Сумської міської занять у
спортивних спорту з них по ради спільно з дитячо-
шкіл в ДЮСШ: ДЮСШ юнацьких
обраному виді - ДЮСШ з вільної спортивних
спорту боротьби;

- КДЮСШ Суми» 
-КДЮСШ

5157900
9569200

1655000
2693900

1416900
2946300

2086000
3929000

школах

единоборств Управління освіти 6580000 1870000 1880000 2830000
2.2.3абезпечення і науки Сумської
розвитку міської ради
здібностей спільно з ДЮСШ
вихованців
ДЮСШв
обраному виді
спорту з них по
ДЮСШ: 13141407 3585400 4171607 5384400
- КДЮСШ №1
м. Суми 4370100 1285400 1360000

-

1724700
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Підпрограма 4. «Утримання центру «Спорт для всіх» та проведення заходів з фізичної культури»

1 . Створення 1.1. Утримання 2016- Відділ у справах Міський 7055596 2130664 2139223 2785709 Залучення
умов розвитку міського центру 2018 молоді та спорту, бюджет широких
масового фізичного роки відділ верств
фізкультурно- здоров’я бухгалтерського населення до
оздоровчого населення обліку та звітності регулярних
руху та «Спорт для Сумської міської оздоровчих
збереження всіх» ради спільно з занять,
мережі клубів 1.2. Проведення міським центром 177846 40000 66631 71215 надання
за місцем спортивно- фізичного здоров’я фізкультурно-
проживання масових заходів населення «Спорт спортивних

центром для всіх» послуг,
1.3. Утримання 1637419 312036 640653 684730 збільшення
клубів за місцем проведення
проживання спортивних
1.4. Зміцнення заходів за
матеріально- місцем
технічної бази: проживаннята
- Центру; 160620 62600 117380 50640 в місцях
- клубів за 194942 132700 30086 32156 масового
місцем відпочинку
проживання населення
1.5. Капітальний 1250000 900000 350000 -

та поточний
ремонт клубів за
місцем
проживання

Усього: 10546423 3578000 3343973 3624450
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Підпрограма 5. «Фінансова підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств»

1. Підтримка
громадського
спортивного
руху

1.1. Забезпечення 
розвитку здібнос
тей вихованців 
дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл в 
обраному виді 
спорту 3 них по 
ДЮСШ:
- «Спартак»
- «Спартаківець»
- «Україна»
- «Колос»
- «Авангард»

2016-
2018
роки

Відділ у справах 
молоді та спорту, 
відділ
бухгалтерського 
обліку та звітності 
Сумської міської 
ради спільно з 
ДЮСШ.

Міський
бюджет

3778033
2781082
5548704
3688400
3952781

903000
685000

1000000
830000
840000

1239333
892982

1969804
1234500
1468381

1635700
1203100
2578900
1623900
1644400

Залучення до 
20% дітей та 
молоді віком 
від 6 до 23 
років до 
занять у 
дитячо- 
юнацьких 
спортивних 
школах

Усього: 19749000 4258000 6805000 8686000
Підпрограма 6. «Реалізація заходів щодо розвитку та модернізації закладів фізичної культури та спорту»

1. Забезпечення 
розвитку 
інфраструктур 
и міста Суми

1.1 .Забезпечення
реконструкції
об’єктів
фізичної
культури:
1.1.1. Стадіону 
«Авангард»
1.1.2. Грального 
поля по вул. 
Якіра
1.1.3.Приміщень
КП «МСК з хіт 
«Сумчанка»

2016-
2018
роки

Управління 
капітального 
будівництва та 
дорожнього 
господарства 
Сумської міської 
ради спільно з МЦ 
ФЗН «Спорт для 
всіх»

Міський
бюджет

Державний
бюджет

15000000
4000000

3200000

100000

5000000

1200000

10000000
4000000

2000000

100000

10000000

Збільшення 
на 25% 
проведення 
змагань різних 
рівнів

Усього: 32300000 6200000 16100000 10000000
Всього на виконання Програми: 127796084 30598443 46688135 50509506
Міський голова 
Виконавець: Красношевська Н.М.

О.М. Лисенко



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

- f f '.  № . л У  f<X<fJLs На № від

Голові постійної комісії з 
питань планування  
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш илову В.О.

Голові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту, освіти, 
науки, культури, туризму, 
сім ’ї, молоді та спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради просить Вас внести 
зміни на розгляд сесії Сумської міської ради по КПКВК 1412010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
КУ «Сумська міська клінічна лікарня №  1».

Рішенням сесії міської ради від 26.07.2017 №  2362-МР «Про внесення 
змін та доповнень до міського бюджету на 2017 рік» комунальній установі 
«Сумська міська клінічна лікарня № 1» виділено додаткові кошти в сумі 500,0 
тис. грн. на придбання автономного джерела енергоживлення за напрямом 
використання коштів «Придбання обладнання і предметів довгострокового 
користування».

За результатами проведеної конкурсної процедури економія коштів 
склала 10,0 тис. гривень.

Також, кошторисом закладу на 2017 рік на проведення капітального 
ремонту електрощитових закладу передбачено 80,0 тис. грн., проте ряд робіт 
(заміна рубильників (роз'єднувачів) 3-хполюсних, встановлених у 
розподільчих щитових корпусів стаціонару) не можуть бути здійснені через 
брак коштів.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради просить Вас погодити 
зміну цільового призначення коштів по КПКВК 1412010 «Багатопрофільна

o j  / /  s ?

mailto:voz@smr.gov.ua


стаціонарна медична допомога населенню» КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня № 1» за напрямом використання коштів «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» в сумі 10,0 тис. грн. з метою проведення капітального ремонту 
електрощитових закладу.

Волкова 650 275

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради

В.о. начальника відділу О.Ю .Чумаченко



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165E-mail: voz@smr.gov.ua

М . уІО  < ІР / У- № J U /О /-  о  # На № від

Голові постійної комісії з 
питань планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

у  Голові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я,
соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, 
туризму, сім’ї, молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
100,0 тис.грн. для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» за напрямом 
використання «Медикаменти та перев'язувальні матеріали».

На сьогоднішній день у підрозділі клінічної токсикології, інтенсивної та 
еферентної терапії лікарні знаходяться три хворих з діагнозом: отруєння грибами 
гепатотропної дії. Для їх лікування використано лікарських засобів на суму 
31548,57 грн. за рахунок кошторису лікарні та у подальшому буде використано 
ліків майже на 30000,00 грн., оскільки стан хворих досить важкий.

Враховуючи, що грибний сезон не закінчився, та ймовірне зростання 
кількості хворих, просимо Вас виділити додаткові кошти у сумі 100,0 тис. грн. 
для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» по КПКВК 1412010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» КЕКВ 2282 
«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не внесених до 
заходів розвитку» за напрямом використання «Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали».

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Іванова 650 275

mailto:voz@smr.gov.ua
mailto:voz@smr.gov.ua


Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

IQ . olO  Ha №   від

Голові постійної комісії з 
питань планування  
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш илову В.О.

/с /о /- /з  . ................
. / Голові постійної КОМІСІЇ з

у с  / у  V ,питань охорони здоров я,
соціального захисту
населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім ’ї,
молоді і спорту
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
592,4 тис. грн. для забезпечення роботи фтизіатричної служби згідно діючих 
нормативних документів, з метою якісного надання амбулаторної 
фтизіатричної допомоги мешканцям м. Суми.

З метою забезпечення наближення амбулаторної фтизіатричної допомоги 
мешканцям м. Суми з 01 січня 2017 року заплановано відкриття 
протитуберкульозних кабінетів на базі комунальних установ «Сумська міська 
клінічна лікарня № 1», «Сумська міська клінічна лікарня № 4» та «Сумська 
міська клінічна лікарня № 5».

У КУ «Сумська міська клінічна лікарня №  4» протитуберкульозний 
кабінет працює з 11 жовтня 2016 року. У КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня № 5» з 30 грудня 2016 року функціонує фтизіатрична служба у складі 
протитуберкульозного кабінету та кабінету контрольованого лікування. У 
КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» протитуберкульозний кабінет 
почав свою роботу з 10 квітня 2017 року.

Але, на теперішній час залишаються невирішеними ряд проблемних 
питань.

На виконання наказу управління охорони здоров’я Сумської обласної 
державної адміністрації від 04.08.2016 № 625-ОД «Про відкриття
протитуберкульозних кабінетів у лікувально-профілактичних закладах

mailto:voz@smr.gov.ua


м. Суми», враховуючи рішення обласної ради з питань протидії туберкульозу 
та ВІЛ-інфекції/СНІДу від 28.03.2016 року, з метою наближення амбулаторної 
фтизіатричної допомоги мешканцям міста Суми та продовження 
впровадження амбулаторної моделі пацієнта відповідно до наказу МОЗ 
України від 04.09.2014 №  620 «Уніфікований клінічний протокол первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної 
допомоги дорослим. Туберкульоз», наказом відділу охорони здоров’я 
Сумської міської ради від 20.03.2017 № 71 «Про перевірку фтизіатричної 
служби лікувально-профілактичних закладів міста» створена комісія щодо 
визначення відповідності приміщень для розміщення фтизіатричної служби 
санітарно-гігієнічним вимогам, які виникли під час відкриття та 
функціонування.

Згідно порядку за додержанням Ліцензійних умов провадження певних 
видів господарської діяльності в галузі охорони здоров'я за умови появи 
нового структурного підрозділу у складі медичного закладу повинні бути 
внесені зміни до ліцензій установ охорони здоров’я, які здійснюються на 
підставі висновку ДУ «Обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України» про відповідність наявних приміщень вимогам санітарних 
норм і правил щодо здійснення господарської діяльності в галузі охорони 
здоров'я. За результатами перевірки комісією відділу охорони здоров’я 
встановлено, що кабінети, які використовуються для надання фтизіатричної 
допомоги, лише частково відповідають санітарно-гігієнічним вимогам.

Також, за результатами перевірки встановлено, що для забезпечення 
роботи фтизіатричних кабінетів лікувально-профілактичних закладів міста 
необхідні додаткові кошти в сумі 592,4 тис. гри. КПКВК 1412010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню», а саме:

«П редмети, матеріали, обладнання та інвентар» - на загальну суму 
62,7 тис. грн., в тому числі:

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» - 44,5 тис, грн.
№
з/п

Найменування Кількість Ціна, грн. Сума, грн.

1 Шафа для одягу 1 1200,00 1200,00
2 Стіл письмовий 2 800,00 1600,00
3 Стілець 4 300,00 1200,00
4 Шафа для зберігання медикаментів 1 4700,00 4700,00
5 Ваги медичні 1 5000,00 5000,00
6 Термометр медичний 10 280,00 2800,00
7 Шпателя 15 16,00 240,00
8 Тонометр 1 300,00 300,00
9 Стетофонендоскоп 1 150,00 150,00
10 Господарчі товари (ємності) 1510,00
11 Гігрометр 1 300,00 300,00
12 Бактерицидний опромінювач 

переносний
1 600,00 600,00

13 Ємкості з ліктьовими дозаторами 
для рідкого мила та антисептика

2 150,00 300,00

14 Респіратори з перо-фільтрами з 
розрахунку 1 респіратор на місяць 
для кожного працівника туб 
кабінету (на 9 осіб)

456 54,00 24 624,00

Разом: 44 524,00



- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» - 18,2 тис. грн.

№
з/п

Найменування Кількість Ціна, грн. Сума, грн.

1 Шафа для одягу 1 1200 1200
2 Стіл письмовий 3 800 2400
3 Стілець 6 400 2400
4 Кушетка медична 2 3000 6000
5 Шафа для зберігання медикаментів 1 4700 4700
6 Столик медичний маніпуляційний 1 1500 1500

Разом: 18 200

«Оплата послуг (крім комунальних)» на суму 221,7 тис. грн. по 
КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5».

З 03.01.21017 відкритий туберкульозний кабінет, який включає в себе 
кабінет контрольованого лікування, кабінет прийому лікаря-фтизіатра, 
санітарні приміщення.

Для приведення стану приміщень до санітарних норм, а саме: поверхня 
стін, перегородок та стель приміщень повинна бути гладкою, легкодоступною  
для вологого прибирання та дезінфекції, в кабінетах необхідно провести 
поточний ремонт. Який включає в себе: заміну вхідних дверей, віконних 
блоків, міжкімнатних дверей, мийок, компакту, змішувачів, сифонів, 
демонтаж підвісної стелі в кабінеті, фарбування масляною фарбою поверхонь 
стін та стель в кабінетах, шпаклювання та ґрунтування поверхонь стін та стель 
кабінетів та коридору, облаштування ламп денного освітлення, заміну 
вимикачів, розеток, монтаж кабелю, облаштування тумб під мийки, 
облаштування приміщень вентиляцією, облаштування майданчику для збору 
мокротиння.

«П ридбання обладнання і предметів довгострокового користування»
на загальну суму 38,0 тис. грн., в тому числі:

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» - 25,0 тис. грн.

№
з/п

Найменування Кількість Ціна, грн. Сума, грн.

1 Холодильник для медикаментів 1 10000 10000
2 Комп’ютер 1 15000 15000

Разом: 25 000

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» - 13,0 тис. грн.

№
з/п

Найменування Кількість Ціна, грн. Сума, грн.

1 Комп’ютер 1 13000 13000
Разом: 13 000



«Капітальний ремонт інших об’єктів» на загальну суму 270,0 тис. грн., 
в тому числі:

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» - 80,0 тис. грн.
Протитуберкульозний кабінет КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1»

відкритий на І поверсі поліклінічного відділення № 1. Приміщення має 
окремий вхід. Штатними посадами та фізичними особами кабінет 
забезпечений відповідно до нормативу.

Адміністрацією КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» за залучені 
кошти лікарнею проведено поточний ремонт приміщення 
протитуберкульозного кабінету: шпаклювання стін та стелі, фарбування 
масляною фарбою, заміна вхідних дверей на металеві, заміна віконного блоку, 
заміна електромережі.

Крім того, за рахунок коштів бюджету розвитку проведено капітальний 
ремонт м ’якої покрівлі будівлі.

Проте, приміщення потребує закінчення ремонтних робіт, а саме: 
капітального ремонту підлоги та стін з облаштуванням кахлем (санвузол, 
маніпуляційна), капітального ремонту системи водопостачання та 
водовідведення, заміни дверних блоків (3 шт.), облаштування майданчику для 
збору мокротиння (огорожа), облаштування приміщень вентиляцією.

- КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» - 190,0 тис. грн.
В будівлі поліклініки № 4 КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» по 

вул. Ковпака, 7 виділено приміщення з окремим входом, яке включає в себе 
кабінет, хол, санвузол. Приміщення потребує капітального ремонту, а саме: 
заміни покриття стін та підлоги, оснащення кабінету мийкою для рук, додання 
додаткового кабінету шляхом об єднання з сусіднім з приміщенням кабінетом, 
облаштування санвузлу та поновлення електропроводки.

В.о. начальника відділу О.ІО. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради .О. Галицький

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського. 26. м. Суми. 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz W smr.gov.ua Код СДР1ІОУ 02013165

У /  О Л  Л О / У  № Л У . 0 / -  о  На № _________________  в і д ________________

Голові ПОСТІЙНОЇ КОМІСІЇ З 
питань планування 
соціально-економічного  
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку ніди риєм н ицтва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Ш плову В.О.

\у '  Голові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, 
молоді і спорту 
М ельнику В.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
200,0 тис. гри. для проведення капітального ремонту педіатричного 
відділення № 4 дитячої поліклініки № 2 КУ «Сумська міська дитяча клінічна 
лікарня Святої Зінаїди».

У 2016 році в педіатричного відділення № 4  дитячої поліклініки № 2  
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» за адресою 
вул. О.Аніщенка, 10 був проведений капітальний ремонт приміщення.

На даний час всі зусилля по створенню належних умов для 
обслуговування дитячою  населення у даному відділенні можуть зійти 
нанівець. Приміщення відділення знаходяться у напівпідвальному приміщенні 
і деякі вікна знаходяться нижче рівня землі. Вся вода (дощова, тала) ллється 
під вікна і на стінах з'являється грибок.

З метою запобігання руйнування стін та розповсюдження грибка 
необхідно зробити герметизацію зовнішніх стін, укріплення відмосток, 
відведення ливньовок, тощо.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 200,0 тис. гри. на капітальні видатки (КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт



інших об'єктів») для проведення капітального ремонту педіатричного 
відділення № 4  дитячої поліклініки № 2  по КПКВК 1412010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» 
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

В.о. начальника відділу а У “* / Н.Б. Кіпенко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради

С.Я.Пак

Іванова 650 275



інших об ’єктів») для проведення капітального ремонту педіатричного 
відділення № 4  дитячої поліклініки № 2  по КПКВК 1412010 
«Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню»
КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

В.о. начальника відділу Н.Б. Кіпенко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих  
органів ради

Іванова 650 275

С.Я.Пак



2 Програмний комплекс ABK-5 (3.2.1) -1 - 130_ДЦ_Д Ц

Замовник КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди"
(назва організації)

Підрядник ТОВ ВКФ "Ремонтник1*
(назва організації)

ДОГОВІРНА ЦІНА

на будівництво Капітальний ремонт приміщень дитячої поліклініки №2 КУ "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" за
адресою: м.Суми, вул. Олександра Аніщенка,10, що здійснюється в 2017 році

Вид договірної ціни: динамічна. 

Визначена згідно *з ДСТУ Б Д. 1.1-1-2013

Складена в поточних цінах станом на 5 вересня 2017 р.
Вартість, тис. грн.

№ Обгрунтування Найменування витрат утому числі:
п/п' всього будівельних

робіт
інших
витрат

1 2 3 4 5 6
1 Прямі витрати, 

в тому числі
91,828 91,828 -

Розрахунок N1 Заробітна плата 37,308 37,308 -

Розрахунок N2 Вартість матеріальних ресурсів 54,379 54,379 -

Розрахунок N3 Вартість експлуатації будівельних машин і механізмів 0,141 0,141 -

2 Розрахунок N4 Загальновиробничі витрати 13,273 13,273 -

3 Розрахунок N5 Витрати на зведення (пристосування) та розбирання титульних тимчасових будівель і 
споруд

- “ -

4 Розрахунок N6 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у зимовий період (на 
обсяги робіт, що плануються до виконання у зимовий період)

• -

5 Розрахунок N7 Кошти на додаткові витрати при виконанні будівельних робіт у літній період (на обсяги 
робіт, що плануються до виконання у літній період)

“ -

6 Розрахунок N8 Інші супутні витрати 
Разом 105,101 105,101

-

7 Розрахунок N9 Прибуток 3,597 3,597 -

8 Розрахунок N10 Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій 1,633 - 1,633
9 Розрахунок N11 Кошти на покриття ризику - - -



2 Програмний комплексАВК-5 (3.2.1)_______________________________________________________ -_ 2 ~_____________________________________________________________  _130_ДЦ_ДЦ
1 2 3 4 5 6
10 Розрахунок N12 Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами - -

Разом (пп. 1-10) 110,331 108,698 1,633
11 Розрахунок N13 Податки, збори, обов'язкові платежі, встановлені чинним законодавством і не враховані 3,412 - 3,412

складовими вартості будівництва (без ПДВ)
Разом договірна ціна крім ПДВ 113,743 . 108,698 5,045

12 Податок на додану вартість 22,7486 - 22,7486
Всього договірна ціна 136,4916

Керівник підприємства 
(організації) замовника

КерівнИ̂ геЙораль^ої 
підрядної’ оріанй'а'ціРх
ї ї .



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДО РО В’Я

вул. Леваневського, 26. м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
E-mail: voz@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 02013165

/о ?  сЛР/У- Р / -  Р - ? / /#  На № В ід

Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров'я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім 'ї, молоді і спорту
М ельнику В.А.

Інформація
про виконання п. 15 протоколу засідання  
постійної комісії від 31.08.2017 № 37

На Ваш запит щодо надання копій документів стосовно ситуації, яка 
склалася у КУ «Сумський міський пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» 
з лікарем Москаленком Ю.Д., відділ охорони здоров'я Сумської міської ради 
повідомляє наступне.

Усі матеріали службових розслідувань стосуються розгляду звернень 
громадянки П., працівниці даного лікувального закладу, а тому не можуть 
бути розголошені відповідно до статті 10 Закону України «Про звернення 
громадян», а також низки інших чинних законодавчих актів.

В той же час інформація, отримана з відкритих джерел, є 
загальнодоступною та не становить службової таємниці. Так, відділу охорони 
здоров'я Сумської міської ради відомо про одну конфліктну ситуацію між 
медичними працівниками пологового будинку, суть якої викладено у статті 
«Скандал в Сумском роддоме», опублікованої у №  30 від 27.07.2016 газети 
«Ваш шанс».

В.о. начальники відділу 11.В. Кіпенко

mailto:voz@smr.gov.ua


Скандал в сумском роддоме
Обычно в медучреждениях конфликты случаются между врачами и 
пациентами. Претензии могут быть самые разные - от разговоров на 
повышенных тонах до более серьезных обвинений.
В этой истории, произошедшей в Сумском городском роддоме на ул. 
Троицкой, скандал разгорелся между врачом и медсестрой. Причем 
последняя утверждает, что дело дошло даже до рукоприкладства.
-18  июля, когда я собиралась на ночное дежурство, у моего 6-летнего 
сына внезапно заболел живот, - рассказывает медсестра одного из 
отделений роддома Лариса (имена изменены). Понимая, что вовремя 
не попаду на работу, перезвонила коллегам и попросила их 
задержаться до моего приезда. В роддом я опоздала минут на 30. По 
дороге мне позвонили и сказали, что дежурный врач устроил проверку 
и сообщил главврачу, что я опоздала на работу. В общем, устроил 
переполох. Кстати, это мой бывший гражданский муж, с которым мы 
прожили семь лет и расстались больше года назад. Приехав на смену, 
выяснила, что за мое отсутствие ничего не произошло, и приступила к 
своим обязанностям. Когда увидела врача Илью К., спросила у него, 
зачем он подставил меня и всех работников отделения, тем более, 
что задержалась я из-за нашего общего ребенка, который внезапно 
заболел. Он ничего не ответил. А минут через 15 после этого мы 
случайно встретились на лестничной площадке. Я спускалась вниз, он 
поднимался. Когда поравнялись, он внезапно схватил меня за горло и 
стал душить, затем резко ударил головой об стенку и сказал: «Я тебя, 
с..., убью». У меня был шок. Он раз десять оглянулся по сторонам, 
чтобы случайно никто не стал свидетелем. О происшедшем я 
рассказала напарнице. Немного успокоившись, решила звонить в 
полицию, но на пост пришел главврач Валентин Рыбянский, которому 
я рассказала, что на рабочем месте меня избил врач...
Случай, произошедший со мной, не единичный. Илья К. постоянно 
кого-то унижает, оскорбляет. В операционной может сказать 
медсестре: «Ты тупая дура» и выгнать. Медсестры боятся работать с 
ним. Однажды он ударил одну из них ногой по пятой точке. Может 
толкнуть женщину в спину и т.д. Правда, все это он делает так, чтобы 
никто из коллег не видел. Поэтому мы написали обращение в гор- 
здрав, чтобы была проведена проверка.
Прокомментировать ситуацию мы попросили адвоката врача Ильи К. 
Руслана Титора:
- На сегодня в Заречном райсуде рассматривается иск в отношении 
моего клиента, который подала его бывшая гражданская жена, - об 
установлении факта проживания одной семьей и якобы нажитого 
совместного имущества. Как мне сообщил Илья К., Лариса не один раз 
создавала ситуации, чтобы его спровоцировать. Если имел место 
факт, о котором она говорит, то почему она не обратилась к



правоохранителям? Почему не было зафиксировано это 
преступление, где доказательства? Ведь она понимала, что если не 
докажет свое избиение, то обвиняемый в будущем может обратиться 
в органы с заявлением о заведомо неправдивом сообщении о 
преступлении. Я считаю, что эта провокация была задумана с целью 
создания негативного общественного мнения в отношении моего 
клиента накануне судебного заседания.
По поводу обвинений в том, что он унижает и оскорбляет медсестер, - 
если есть жалобы со стороны медперсонала, то почему они не 
обращались для урегулирования этого вопроса к администрации? 
Ведь существуют механизмы привлечения виновного к 
ответственности.
Врач Илья К.:
- В тот день я заступил на дежурство. Завотделением ушел, стали 
собираться и медсестры, которые были на смене до 16.00. Их 
сменщиц не было. Я оставался один, и это в отделении, где в плане 
оказания помощи каждая минута играет роль. Ведь у любой пациентки 
может начаться кровотечение, случиться осложнение. Я спросил у 
медсестер, кто должен сегодня прийти на ночное дежурство. Они мне 
ответили, что кто-то, мол, придет. Я доложил о ситуации в отделении 
главврачу. Было выяснено, что Лариса еще не выехала на работу, 
другая медсестра тоже отсутствовала. Только около 18.00 Лариса 
появилась на работе. Я спросил у нее, почему она опоздала. Она 
ответила: «Не твое дело». Это у нее такая манера общения. На этом 
наш разговор закончился, и я ее не тронул даже пальцем. В роддоме я 
работаю 13 лет, и за это время ни одного взыскания со стороны 
администрации не было. Кроме того, я работаю в частной клинике, 
там также могут подтвердить, что к моей работе и отношению к 
медсестрам нет претензий. У нас с Ларисой общий сын, некоторое 
время после расставания у нас были более или менее нормальные 
отношения. Плохим я стал для нее и ее подруг, когда официально 
женился. Кроме того, она меня обвиняет в том, что я не даю денег на 
содержание сына, но это не так. Вначале ежемесячно я давал на 
ребенка 1000 грн., сейчас 500 грн. Кроме того, в суд подан иск о 
разделе имущества, она просит суд взыскать с меня огромную сумму. 
Думает, что у меня миллионы...
Юрисконсульт КУ «Сумской городской роддом» Ирина Иванова:
- 18 июля в результате проверки было установлено, что Ларисы Н. в 
16.32 на рабочем месте еще не было. В связи с опозданием был 
составлен акт. После выхода из отпуска председателя профсоюза 
будет проведено собрание, на котором рассмотрят этот вопрос. Если 
факт избиения был, то медсестра имела право обратиться в полицию. 
За время работы Ильи К. никаких взысканий и замечаний к нему со 
стороны администрации не было. Также на сегодня не было ни одного 
обращения от медработников в связи с его некорректным поведением.



Кстати, он является зампредседателя профсоюза. Выбирал его на эту 
должность коллектив роддома.
Начмед роддома Наталья Лопатинская также говорит: «Знаю его как 
сдержанного, вежливого врача. Никогда не слышала, чтобы он 
повышал голос, всегда подставит плечо. Никогда жалоб на него не 
было - ни со стороны пациентов, ни со стороны медработников».
Но вот у медсестер - совсем другие впечатления. На встречу с 
корреспондентом пришли 10 медсестер, хотя практически все они в 
этот день были выходными. Из этических соображений их фамилии и 
имена мы не будем указывать.
Медсестра А.: «Это человек настроения. Он, видимо, получает 
удовольствие, когда унижает медсестер. Беспричинно может 
вытолкать из операционной в спину и при этом сказать: «Пошла вон, я 
не хочу с тобой работать».
Медсестра Б.: «Я намного старше его, тем не менее он может 
позволить себе вытолкать меня коленом в спину, чтобы я вышла из 
операционной. Но ведь мы выполняем только распоряжения врачей и 
ничего самовольно делать не можем. У него столько злости, что 
каждый раз боишься, что он огреет тебя тем, что попадет ему под 
руку... Да, иногда врачи могут сорваться, ведь это работа, но потом 
они обязательно извинятся, он - никогда. Для него унизить, обидеть 
человека, сделать его виноватым во всем - ничего не стоит. Для него 
медсестра - просто пустое место».
Медсестра Г.: «С ним никто не хочет дежурить, все медсестры его 
боятся. С другими врачами у нас нет конфликтов».

Обычно сор из избы выносить не принято, но есть ситуации, когда 
молчать просто нельзя, чтобы безнаказанность не привела к более 
тяжким последствиям. Был ли этот конфликт частным или проблема 
все-таки в личности врача, который может позволить себе, мягко 
говоря, некорректное отношение к подчиненным? Возможно, в этом 
разберется служебная проверка администрации роддома и горздрава, 
куда обратилась Лариса И.
Главное, чтобы такие конфликты на рабочем месте не отразились на 
пациентах, учитывая специфику работы в роддоме.
Владимир Старосельский



ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я О  МСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
Комунальна установа 

«СУМ СЬКИЙ М ІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК
ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ М АРІЇ»

вул. Троїцька, 20. м. Суми, 40022, тел./факі >0542) 66-59-50, (0542) 66-59-51
e-mail: polog s її in > и likr.ncl 

Код ЄДРПОУ 02000323

«22»_____09________ 2017 № 0 1 -07/4/933 На №___________в ід_______________

Г олові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального  
захисту населення, освіти, науки, 
кульгури, зуризму, сім ’ї, молоді і 
спорту Сумської міської ради 
М ельнику В.А.

Інформація про виконання 
п. 15 протоколу засідання  
постійної комісії від 31.08.2017

На Ваш №37/8 від 05 вересня 2017 року адміністрація КУ "Сумський 
міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" повідомляє 
наступне.

Всі матеріали службового розслідування стосовно ситуації, що склалася з 
з лікарем-анестезіологом Москаленко Ю.Д. стосуються громадянки П., яка 
являється працівником установи, а гому не можуть бути розголошені 
відповідно Закону України І ю $в. нема: грома.іян» та низки інших чинних 
законодавчих актів України.

Головний лікар В.О. Рибянський

Іванова 665-950



Комунальна установа  
Сумська міська клінічна лікарня № 1”

вул. 20 років Перемоги, 13м. Суми, 40021 тел./факс (0542) 70-13-01
ки.БткІ 1 (а^таіі.сот

4 9  4 9  4 9 4 4 № 0 / - М /  4 / 4 9  
На № ___________________в ід ______________

Остеоартроз - одне з найбільш розповсюджених дегенеративно- 
деструктивних захворювань суглобів, яке властиве 30% людей, старше 60 
років.

За останні роки зафіксовано зростання захворюваності на остеоартроз 
у 5-9 разів. Медико-демографічні показники засвідчують продовження 
процесу « старіння» населення

В м. Суми на диспансерному нагляді знаходиться 183 хворих з 
діагнозом деформуючий остеоартроз кульшових суглобів, з них 109 
потребують оперативного лікування -  тотального ендопротезування 
кульшових суглобів.

У сучасному розумінні ендопротезування суглобів -  це оперативне 
втручання, при якому відбувається заміна кульшового суглоба пацієнта на 
штучний. Метою такої операції є повернення людини до активного життя, 
безболісного руху та здатності обслуговувати себе. Через 10-14 днів після 
операції пацієнта виписують на амбулаторне лікування. А уже через 1,5 
місяця пацієнт повертається до повноцінного життя без значного фізичного 
навантаження

Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, 
молоді та спорту 
М ельнику В.А.

2*> Г0 П

Ш ановний Віталій Анатолійович!



В середньому один ендопротез (Вегпозка. коштує 60 тисяч
гривень, також на медикаменти та розхідні матеріали потрібно ще біля 10 
тисяч гривень. Таким чином середня вартість ендопротезування кульшового 
суглобу коливається близько 70 тисяч гривень На даний час більшість 
хворих, які потребують ендопротезування просять кошти в адміністрації 
міста та оперуються в інших областях -  Чернівці, Київ, Харків. Для операцій 
в клініках інших областей потрібна значно більша кількість коштів.

Для ендопротезування кульшових суглобів 20 мешканців м. Суми в 
2018 році необхідно 1400.000 грн.

Враховуючи вищевикладене просимо включити в «Міську комплексну 
програму Охорона здоров’я на 2016-2020 роки» підпрограму 
«Ендопротезування суглобів»

Головний лікар КУ «СМ КЛ № 1» В.М .Домінас



Комунальна установа  
Сумська міська клінічна лікарня № 1”

вул. 20 років Перемоги, 1 Зм. Суми, 40021 тел./факс (0542) 70-13-01
ки.БгпкІ 1 (а^таіі.сот

19.10.2017 року № 01-22/4182

УсРО-/- ус/ о/УЗ
і ь  у о  - / ?

Голові п о с т ій н о ї  комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Мельнику В.А.

Шановний Віталію Анатолійовичу!

Прошу Вас розглянути питання покращення діагностичних можливостей закладів 
охорони здоров'я міста при умові створення максимальної доступності для пацієнтів та 
економії бюджетних коштів.

Так, на території комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня №1» на 
умовах оренди функціонує комп'ютерний томограф. Середня кількість хворих, які в 
ургентному порядку мають необхідність обстеження методом комп'ютерної томографії гіо 
району обслуговування нашої лікарні складає у середньому 273 особи, що коштує 218400 
грн., по району м. Суми -  767 осіб, що коштує 613000 грн. на рік.

Вартість апарату комп'ютерної томографії у середньому складає 12-14 млн. грн., в 
залежності від його класу, виробника,технічних можливостей і т.ін. Термін експлуатації 
рентгенологічної трубки складає 3 роки, після чого вона потребує заміни (вартість біля 50 
тисяч євро)

Крім того, на утримання зазначеного апарату необхідно ряд інших витрат 
( таблиця №17

Таблиця М І
№
з/п Назва Термін Вартість

1 Технічне обслуговування 2 р/рік 44 000 грн.
(3 660 грн. на місяць)

2 Амортизація
Яотрубка

поточні ремонти

1 р/ 3 роки 

1 р/рік

75 000 євро 
(62 500 грн. на місяць з 

урахуванням курсу)

5 000 євро 
(12 500 грн. на місяць з 

урахуванням курсу)
3 Комунальні послуги за утримання 

приміщення місяць 8 000 грн.

4 Заробітна плата з податками місяць 46 000 грн.
5 Рентген - плівка місяць 24 300 грн. (500 штук)
6 Диски місяць 5 000 грн. (500 штук)
7 Канцелярські товари місяць 1 200 грн.
8 Деззасоби місяць 500 грн.

Всього на утримання апарату 
комп’ютерної томографії

місяць 163 660 гри.
рік 1 963 920 гри.



Проаналізувавши співвідношення витрат на придбання та утримання 
комп’ютерного томографу, а також необхідність в ургентному обстежені хворих м. Суми 
можна зробити наступні висновки.

1. З метою забезпечення безкоштовного обстеження хворих м. Суми на рік 
необхідно близько 613600 грн.

2. Сума коштів на придбання апарату комп'ютерної томографа та його утримання 
рівна сумі коштів, які забезпечили б обстеження хворих протягом приблизно 30 
років, оскільки вартість його 12-14 млн грн... а щорічне утримання складає 
близько 2 млн грн.

3. За умови використання приватного апарату комп'ютерної томографії не 
потрібно щорічно витрачати кошти на його утримання та експлуатацію 
(близько 2 млн. грн..)
Враховуючи вищевикладене прошу Вас розглянути можливість виділення 
коштів та заключения з приватним підприємством «Медея» договору на 
ургентне обслуговування мешканців м. Суми методом комп'ютерної 
томографії, що значно підвищить якість та доступність діагностики, дасть 
можливість безкоштовно обстежуватися, а також зекономить бюджетні кошти, 
які можна буде витратити на вирішення інших нагальних проблем

Просимо включити до міської комплексної програми «Охорони здоров'я на 
2016р. -  2020 р.» питання забезпечення мешканців м.Суми безоплатним обстеженням на 
комп’ютерному томографі, шляхом укладання договору з приватним підприємством.

З повгою,
головний лікар / № ' В.М. Домі и ас



Комунальна установа  
Сумська міська клінічна лікарня № 1”

вул. 20 років Перемоги, 13м. Суми, 40021 тел./факс (0542) 70-13-01
ки.БткІ 1 (д^таіі.сот

ф . С ІМ !  №
На № ___________________в ід ______________

Розсіяний склероз -  актуальна проблема сучасної неврології в зв’язку з 
ураженням осіб працездатного віку та швидкою їх інвалідизацією.

Хвороба розвивається переважно у осіб молодого віку і 
характеризується хронічним перебігом з переходом у І-ІІ групу інвалідності, 
різким обмеженням самообслуговування. Це підступна недуга проявляється 
насамперед у порушенні можливості пересуватися через слабкість м ’язів. 
Також може погіршитися зір, виникають проблеми із травленням і 
ковтанням, утруднюється мовлення. Людина не в змозі навіть сама себе 
обслуговувати, не контролює емоції. Розсіяний склероз нерідко 
супроводжується депресією.

Якщо його не лікувати, пацієнти досить швидко стають інвалідами, 
вибувають з побутової та професійної діяльності і стають тягарем для своїх 
рідних і для суспільства в цілому. Саме захворювання протікає з 
передуванням періодів.

Плазмофорез модифікує перебіг захворювання, дозволяє попередити 
часті загострення і, відповідно, сповільнює розвиток інвалідизації.

Окрім того, цей метод дає значний економічний ефект як для хворих, 
так і для держави. Якщо за кордоном вартість лікування таких хворих сягає 
тисяч доларів, то курс лікування методом плазмофорезу на базі КУ 
«Сумська міська клінічна лікарня №1» вартує лише 10 102 грн. на рік на 
одного хворого.

Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту 
М ельнику В.А.

х г  / о

Ш ановний Віталій Анатолійович!



На сьогоднішній день в м. Суми на обліку у лікарів неврологів 
перебуває 189 осіб з розсіяним склерозом, які потребують постійного 
медичного нагляду та тривалого дороговартісного лікуванні.

Розрахунок вартості хворого на один рік методом плазмофорезу 
(2 курси лікування по 3 сеанси з інтервалом в півроку)

19.Системи для плазмофорезу -  6 шт. х 500 грн. =  3000 грн.
20.Плазмофільтри - 6 шт. х 900 грн. = 5400 грн.
21.Двоходовий підключичний катетер - 2 шт. х 500 грн. = 1000 грн.
22.Лідокаїн 2% 2 мл -  8 амп. х 4,2 грн. = 33,6 грн.
23.Бинт широкий нестерильний -  2 шт. х 4 грн. = 8 грн.
24.Пластир вузький -  1 шт. х 6 грн. = 6 грн.
25.Фізрозчин 2 0 0 ,0 - 2  фл. х 10 грн. =20 грн.
26.Фізрозчин 400,0 -  18 фл. х 16 грн. = 288 грн.
27.Шприці: 20,0 -  12 шт. х 2 грн. =24 грн.

10.0 -  12 шт. х 1,7 грн. = 20,4 грн.
5.0 -  12 шт. х 1,5 грн. = 18 грн.

10.Спирт 96% - 100,0 - 2 фл. х 22 грн. = 44 грн.
13.Гепарин -  2 фл. х 80 грн. = 240 грн.

Разом: 10102 грн.
Всього на хворих мешканців з даною патологією на рік необхідно 

1909278 грн.
Враховуючи важливість реабілітаційного лікування осіб з обмеженими 

можливостями та з метою подовження періоду ремісії, зниження темпів 
інвалідизації, покращення якості життя хворим з розсіяним склерозом 
пропонуємо включити в «Міську комплексну програму Охорона здоров’я на 
2016-2020 роки» підпрограму «Лікування розсіяного склерозу методом 
плазмофорезу»

Головний лікар КУ «СМ КЛ № 1»  ̂ В.М.Домінас



Комунальна установа 
“Сумська міська клінічна лікарня № 1”

вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми. 40021, тел./факс (0542) 701-301 
________________ e-mail: ku.smkll@gmail.com код ЄДРПОУ 05519480_____________________

'/У-/0 . № Г /" сірі/ У Голові постійнодіючої комісії з питань
ІIа № ____________ від___________ охорони здоров’я, соціального захисту

населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім ’ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради 
М ельнику В.А.

Ю  /у
Ш ановний Віталію Анатоліиовичу!

Серцево-судинна патологія займає перше місце в структурі 
захворювання, інвалідизації та смертності серед мешканців міста Суми. 
Найбільш загрозливими є ішемічна хвороба серця, в тому числі гострий інфаркт 
міокарда, гостре порушення мозкового кровообігу та облітеруючий 
атеросклероз периферійних судин.

Згідно даних статистики в середньому за рік у місті реєструються 
приблизно 450 хворих на інфаркт міокарду та 22 тис. 500 хворих на стенокардії, 
з них приблизно 25% хворих працездатного віку. Смертність хворих з інфарктом 
міокарду становить приблизно 15%, з них працездатного віку приблизно 16%.

Практично всі вони потребують аортокоронаровентрикулографічного 
обстеження, для проведення якого направляються в інші міста або в приватну 
структуру на базі обласного кардіологічного диспасенру. Використання цього 
дослідження хворим зі стабільними формами ІХС дозволить зменшити або 
взагалі усунути прояви стенокардії, а в разі розвитку гострого порушення 
коронарного кровообігу, своєчасне застосування
аортокоронаровентрикулографічного дослідження з подальшим стентуванням 
призводить до швидкого відновлення кровотоку та запобігає розвитку інфарктів, 
що зменшує ризик інвалідизації та, що найголовніше, знижує ризик смерті 
хворих з гострим інфарктом міокарду практично в 2 рази.

Проведення термінового ангіографічного дослідження потребують також 
хворі з гострим порушенням мозкового кровообігу. За рік у місті в середньому 
реєструється 900 таких хворих, 20% з них працездатного віку. Смертність 
хворих з ГПМК складає приблизно 22% (200 чоловік), з них у працездатному 
віці більше 30%.

Проведення ангіографічного обстеження хворим на ішемічний інсульт 
дасть змогу вчасно проводити діагностику атеросклеротичних стенозних

mailto:ku.smkll@gmail.com


уражень головного мозку, виявляти патологію судин головного мозку 3 11 

подальшим оперативним лікуванням, що знизить інвалідність у осіб 
працездатного віку та суттєво знизить смертність населення від даного 
захворювання.

Загрозливим інвалідизуючим захворюванням є атеросклероз 
периферійних судин. Своєчасна діагностика за допомогою використання 
ангіографічного методу дозволить покращити або повністю відновити кровоток 
та запобігти розвитку ускладнень та ампутації кінцівок.

Таким чином, застосування ангіографічного методу сприяє зменшенню 
летальності, покращує якість трудової та соціальної реабілітації, якість життя 
хворих та, врешті, прогноз виживання.

Таке обстеження не проводять ні у міських, ні у обласних лікувальних 
закладах у зв’язку з відсутністю необхідного обладнання.

З огляду на вище викладене та враховуючи те, що усі ці види медичної 
допомоги надаються у ряді міст обласного значення (Харків, Вінниця, Луцьк та 
багато інших), а К У « С М К Л № 1 »  є багатопрофільною лікарнею з 
кардіологічним відділенням з інфарктним блоком, неврологічним та хірургічним 
відділенням, виникла нагальна потреба у придбанні ангіографічного обладнання 
для міста Суми для покращення медичної допомоги хворим з серцево-судинною 
патологією.

Просимо Вас з метою підвищення якості і ефективності лікування 
хворих допомогти у вирішенні питання виділення з міського бюджету 2018 
року коштів у сумі 15,0 млн. грн. на придбання ангіографа.

З повагою - 
головний лікар В.М .Домінас

Лукьяненко Л.П.



С у м с ь к а  м і с ь к а  р а д а  
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська. 35. м. Суми. 40035. тел.(0542) 60-44-46. факс (0542) 60-44-48 
E-mail: dszn a smr.uov ліа Код ЄДРПОУ 26440890

4 9  О З .о ЇР ІЇШ - S i/3 ? r f- j0 9  На № 37/2 від 05.09.2017

Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, ту ризму, сім ’ї, молоді 
та спорту Сумської міської ради 
М ельнику В.А.

Інформація
про виконання пунктів 3, 5, 7, 
14.2., 14.3. протоколу № 3 7  засідання 
постійної комісії від 31 серпня 2017 року

Пункт 5. Виконано.
Заява Бондаренко Ніни Олексіївни, 1957 р.н., яка мешкає за адресою: 

м. Суми, вул. Герасима Кондратьєва, буд. 134/4, кв. 5, від 12.09.2017 з питання 
надання матеріальної допомоги на лікування буде розглянута на черговому 
засіданні комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.

Пункт 7. Виконано.
Заява Круподер Алли Олександрівни, 1988 р.н., яка мешкає за адресою: 

м. Суми, просп. Михайла Лушпи, буд. 43/2, кв. 99, від 18.08.2017 з питання 
надання матеріальної допомоги на ендопротезування буде розглянута на 
засіданні комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам міста, які 
опинилися в складних життєвих обставинах.

Пункт 14.2. Виконано.
На виконання Обласної програми здійснення компенсаційних виплат за 

пільговий проїзд окремих категорій громадян автомобільним транспортом на 
автобусних маршрутах загального користування на 2016-2017 роки (далі — 
Обласна програма), а саме: для здійснення компенсаційних виплат у 2017 році 
за пільгове перевезення окремих категорій громадян буде забезпечено 
виділення коштів в сумі 103 992,00 грн. за рахунок перерозподілу видатків



міського бюджету. Питання перерозподілу коштів буде розглянуто на сесії 
Сумської міської ради 28 вересня 2017 року.

Пункт 14.3. Виконано.
Станом на 01.09.2017 на обліку в Єдиному державному 

автоматизованому реєстрі осіб, які мають право на пільги, перебуває 6 229 осіб 
з числа інвалідів війни, учасників бойових дій, інвалідів військової служби та 
батьків загиблих військовослужбовців, а також дітей з багатодітних сімей.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» обсяг інформації про особу, що збирається, зберігається і 
використовується розпорядниками інформації, має бути максимально 
обмеженим і використовуватися лише з метою та у спосіб, визначений законом.

З огляду на це, надаємо список осіб з числа вищезазначених категорій без 
зазначення адреси проживання (додаток в електронному вигляді).

Додаток: в електронному вигляді на 278 аркушах.

Перший заступник  
директора департаменту

Котляр 79-02-05

С.Б. М арииченко



С у м с ь к а  м і с ь к а  р а д а

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035. тел.(0542) 60-44-46. факс (0542) 60-44-48 

E-mail: dszn@smr.gov.ua Код ЄДРПОУ 26440890

06 . Ü Æ L  №  На № 38/2 від 29.09.2017

Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім ’ї, молоді 
та спорту Сумської міської ради 
М ельнику В.А.

Інформація
про виконання пунктів 3, 4, 5, 6, 7, 8 23 
протоколу №  38 засідання постійної 
комісії від 22 вересня 2017 року

Пункт 3. Виконано.
Заява від 20.09.2017 доньки Сливченко В.П. Лиман Світлани Миколаївни, 

1981 р.н., яка зареєстрована за адресою: м. Суми, вул. Заливна, буд. 33, кв. 95, з 
питання надання матеріальної допомоги на лікування сина Лимана Гліба, 
2015 р.н., буде розглянута на засіданні комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Пункт 5. Виконано.
Заява від 22.09.2017 Самусь Анни Сергіївни, 1984 р.н., яка зареєстрована 

за адресою: м. Суми, вул. П рокоф’єва, буд. 14/1, кв. 102, з питання надання 
матеріальної допомоги на лікування сина Самуся Олександра, 2010 р.н., буде 
розглянута на засіданні комісії з питань надання матеріальної допомоги 
громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Пункт 6. Виконано.
Рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 

міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, Лисенко Ганні Василівні, 
1949 р.н., яка зареєстрована за адресою: м. Суми, вул. Івана Сірка, буд. 7/2, 
кв. 63, надана одноразова матеріальна допомога за рахунок коштів міського 
бюджету у розмірі 20 000,00 грн. (протокол засідання комісії від 11.10.2017 
№ 14). '
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Пункт 7. Виконано.
Рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 

міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, чоловіку Аксютіної Л.Я. 
Аксютіну Володимиру Володимировичу, 1953 р.н., який зареєстрований за 
адресою: м. Суми, просп. Михайла Лушпи, буд. 15, кв. 59, надана одноразова 
матеріальна допомога за рахунок коштів міського бюджету у розмірі 
5 000,00 грн. (протокол засідання комісії від 11.10.2017 №  14).

Пункт 8. Виконано.
Рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 

міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, Гаврилюку Олегу 
Омеляновичу, 1967 р.н., який зареєстрований за адресою: м. Суми, 
вул. Салтикова-Щедріна, буд. 5, надана одноразова матеріальна допомога за 
рахунок коштів міського бюджету у розмірі 1 1 000,00 грн. (протокол засідання 
комісії від 05.10.2017 № 13).

Пункт 23. Виконано.
Голома В.Г. з 2015 року знаходиться на обслуговуванні у відділенні 

соціальної підтримки громадян комунальної установи «Сумський міський 
територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) 
«Берегиня».

Протягом 2017 року Голомі В.Г. було надано підгузники в кількості 
46 шт. на загальну суму 212 грн. (22.05.2017 та 20.09.2017). За сприянням 
територіального центру в квітні 2017 року заявниця була також забезпечена 
підгузниками та спеціальними медичними прокладками від громадської 
організації «Церква Благодаті».

Крім того, Голома В.Г. включена в список на одержання підгузників в 
кількості 105 шт., видача яких запланована в жовтні -  листопаді поточного 
року.

Додатково повідомляємо, що рішенням комісії з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, Голомі Вероніці Григорівні надана матеріальна допомога за 
рахунок коштів міського бюджету в розмірі 1 000,00 грн. (протокол засідання 
комісії від 09.02.2017 № 2) та рішенням комісії з питань надання одноразової 
матеріальної допомоги непрацюючим малозабезпеченим особам, особам з 
інвалідністю та дітям з інвалідністю надана матеріальна допомога в розмірі 
623,50 грн. (протокол засідання комісії № 9 від 19.09.2017).

Перший заступник  
директора департаменту С.Б. М аринченко

Котляр 79-02-05



М іністерство освіти і науки України

ДЕРЖАВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
“СУМСЬКЕ ВИЩЕ ПРОФЕСІЙНЕ УЧИЛИЩЕ БУДІВНИЦТВА ТА

АВТОТРАНСПОРТУ“
40013 м. Суми, пров. Гетьманський, 12 телефон, факс (0542) 61-17-54

E-mail: SumySPLBtaA@ukr.net

28 вересня 2017 року № С

Державний навчальний заклад «Сумське вище професійне училище 
будівництва та автотранспорту» звертається до Вас з проханням винайти 
можливість розглянути питання стосовно виділення додаткових коштів з 
місцевого бюджету м. Суми на оплату послуг з розробки проектно- 
кошторисної документації та встановлення модему для дистанційної передачі 
даних газорозподільної системи від коректора газу до комп’ютеру. 
Орієнтовна вартість послуг складає 25,0 тис. грн. Також повідомляємо, що за 
рахунок кошторисних призначень на 2017 рік по загальному фонду, 
навчальний заклад не має можливості здійснити дані видатки, а власні 
надходження по спеціальному фонду відсутні.

Одночасно хочемо зазначити, що вищезазначені послуги будуть 
виконуватись ГОВ «Проектгазбут».

Завчасно дякуємо за допомогу та порозуміння.

Голові постійної комісії Сумської міської 
ради з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, 
науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та 
спорту
Мельнику В.А.

Шановний Віталію Анатолійовичу!

В.о. директора Т.М. Гречанічешго

U S S - i c J o i -  УЗ
2 S  O ff О

mailto:SumySPLBtaA@ukr.net


Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Н езалежності, 2, м. Суми, 40030 тел.(ф акс) +38(0542) 700-560,
E-mail: m ail@ smr.gov.ua

н а ______________від______________

УГолові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім ’ї, молоді та спорту
М ельнику В.А.

Ш ановний Віталію Анатолійовичу !

З метою організації у місті Суми роботи з питань опіки та піклування 
над повнолітніми особами, які за станом здоров’я не можуть здійснювати 
свої права та виконувати обов'язки, діє опікунська рада при органі опіки та 
піклування.

Опікунська рада є дорадчим органом, завданням якого є попередній 
розгляд питань опіки та піклування над повнолітніми особами.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від
21.06.2016 №  308 до складу дорадчого органу було включено депутата 
Сумської міської ради -  Волошину Ольгу Михайлівну, як голову постійної 
комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту. В зв'язку з призначенням 
Волошиної О.М. на посаду заступника міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради її повноваження як депутата припинились.

Враховуючи вищевикладене та вимоги Правил опіки та піклування, 
затверджених наказом Державного комітету України у справах сім’ї та 
молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров’я 
України, Міністерства праці та соціальної політики України від 26.05.1999 
№ 34/166/131/88, просимо визначитись з кандидатурою депутата для 
включення до складу опікунська рада при органі опіки та піклування.

З повагою,
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова опікунської ради при органі 
опіки та піклування Сумської міської

Родінка 60-45-21

A.L Дмітрєвская
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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
СЛУЖ БА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

. Харківська, 35. м. Суми, 40024, тел. (0542) 70-19-15. 70-19-17. факс 70-19-17 
E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343
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Секретарю
Сумської міської ради 
Баранову А. В.

Інформація 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”

/ с Ш / V  /  і  
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Пункт 3. Виконується 

Підпункт 3.1. Виконується

Станом на 29.09.2017 року службою у справах дітей Сумської міської ради 
спільно з Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
кримінальною поліцією Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України в 
Сумській області було проведено 3 спільних профілактичних рейди у нічний час.

Неповнолітніх, які перебували у місті у нічний час без супроводу дорослих, 
не виявлено.

Також, було проведено 7 рейдів «Сім'я», під час яких було виявлено 14 
дітей, які були направлені до центру соціально -  психологічної реабілітації дітей 
області та Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

На обліку в службі перебувають 53 неповнолітніх, як такі, що потрапили у 
складні життєві обставини, 36 із них взято у 2017 року.

З метою контролю за умовами утримання і виховання дітей спеціалістами 
служби перевірено умови проживання дітей у 160 сім 'ях.

За неналежне виконання батьківських обов'язків за ініціативою служби на З 
батьків направлені матеріали про притягнення до відповідальності згідно зі ст.184 
КУпАГІ.

За ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків службою 
підготовлено та направлено до суду 13 позовних заяв щодо позбавлення батьків 
батьківських прав.

Службою проводилась індивідуальна робота з 33 дітьми, які засуджуються за 
вчинення кримінальних правопорушень.

mailto:ssd@smr.gov.ua


Проведено 9 засідань комісії з питань захисту прав дитини, де розглянуто 318 
питання щодо надання дозволу на укладення майнових угод та 109 спірних питань 
щодо захисту немайнових прав дітей.

Підпункти 3. 2, 3.3. Виконуються
Управлінням підприємництва та споживчого ринку з метою впорядкування 

роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім 
безалкогольного), недопущення їх реалізації неповнолітнім, сприяння зменшенню 
алкогольної залежності, здійснюється контроль за виконанням рішення Сумської 
міської ради від 29.02.2012 року №1211 -  МР «Про обмеження реалізації 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території 
міста Суми. Проводяться нічні рейди, під час яких здійснюється контроль за 
дотриманням даного рішення. Заклади ресторанного господарювання та об’єкти 
роздрібної торгівлі інформовані про заборону реалізації алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів особам віком до 18 років.

Підпункт 3.4. Виконується
Працівниками кримінальної поліції Сумського відділу поліції 

(м. Суми) ГУНП України у Сумській області за фактом виявлених 
адміністративних правопорушень складаються адміністративні протоколи.

Пункт 4. Виконується
У навчальних закладах доводиться зміст ріптення Сумської міської ради 

№3956-МР до дітей та їх батьків. Дана інформація розміщена в інформаційних 
куточках шкіл міста. Зміст рішення постійно доводиться та роз’яснюється 
службою у справах дітей, управлінням освіти і науки, центром соціальних служб, 
кримінальною поліцією Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України у 
Сумській області дітям та їх батькам. До порядку денного батьківських зборів у 
навчальних закладах включаються актуальні питання щодо виховання дітей, 
проводяться зустрічі з медичними працівниками та співробітниками 
правоохоронних органів.

Пункт 5. Виконується
Протягом звітнього періоду адміністрації клубів постійно попереджувались 

про недопустимість перебування неповнолітніх у закладах у нічний час, заборону 
продажу тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім.

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради

’9) с В.В. Подопригора

А. І. Д м ітрєвская
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Голові постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, 
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ДЕП УТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  

Ш ановний Віталію Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради, звернулися мешканці 
міста з проханням допомогти у вирішенні питання щодо виділення коштів 
для негайної заміни лінолеуму у 2018 році в терапевтичному відділенні КУ 
«Сумська міська клінічна лікарня № 5» на загальну суму 50 000, 00 гривень.

На підставі вищезазначеного прошу Вас розглянути на засіданні комісії 
питання щодо виділення необхідних коштів у повному обсязі та звернутися 
до постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики з пропозицією передбачити зазначені кошти в 
міському бюджеті на 2018 рік.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» прошу надіслати мені відповідь у строки, передбачені чинним 
законодавством, на вказану електронну адресу: gpgrobova@gmail.com.

Додаток: на /_арк. в 1 прим.

Заздалегідь вдячна.

З повагою,
депутат Сумської міської ради В. П. Гробова

/  /  У  о  / /
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Депутату Сумської міської ради 
Гробовій В*П.
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Звернення  

Ш ановна Вікторіє Павлівно!
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На № __________ в ід ______________2 0 17 року

Голові постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту 
Мельнику В. А.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ  

Ш а новини Віталію Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради, звернулася 
адміністрація КУ «Сумської міської клінічної лікарні № 5» із проханням 
допомогти у вирішенні питання щодо виділення коштів для вирішення у 2018 
році першочергових проблемних питань на загальну суму 9 700 000, 00 
гривень.

На підставі вищезазначеного, прошу Вас розглянути на засіданні 
комісії питання щодо виділення необхідних коштів у повному обсязі та 
звернутися до постійної комісії з питань планування соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, 
регуляторної політики з пропозицією передбачити зазначені кошти в 
міському бюджеті на 2018 рік.

Відповідно до статті 13 Закону України «Про статус депутатів місцевих 
рад» прошу надіслати мені відповідь у строки, передбачені чинним 
законодавством, на вказану електронну адресу: gpgrobova@gmail.com.

Заздалегідь вдячна.

З повагою,
депутат Сумської міської ради В.П.Г робова
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СУМ СЬКА М ІСЬКА РАДА 

КОМ УНАЛЬНА УСТАНОВА 
СУМ СЬКА СПЕЦІАЛІЗОВАНА Ш КОЛА І-ІІІ СТУП ЕНІВ № 29,

М. СУМ И, СУ М СЬКО Ї ОБЛАСТІ
Ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 23049581 

вул. Заливна, 25. м. Суми, 40034, тел. 32-88-30, факс (0542) 32-88-51 
р/р 35414002063339 в ГУДКСУ у Сумській області МФО 837013 

_______________E-mail: sumy-school29@ukr.net______________________________________

На № ____________________від _______________
Заступнику міського голови 
Мотречко В.В.

копія Голові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального захисту 

)  населення, освіти, науки, культури,
^  туризму, с ім ’ї, молоді та спорту 

Мельник В.А.

копія Начальнику управління освіти і науки 
Сумської міської ради 
Данильченко А.М.

копія Начальнику управління капітального 
будівництва Сумської міської ради 
Шилову В.В. 

копія Начальнику відділу з охорони праці 
Сумської міської 
Супрун І.В.

Педагогічний, учнівський та батьківський колективи КУ Сумська 
спеціалізована школа №29, м. Суми звертаються до Вас з проханням про 
надання допомоги у вирішенні питання щодо встановлення власника 
приміщення недобудованого басейну на території школи, демонтажу або 
встановлення огорожі довгобуду (70 м). О б’єкт має повздовжню тріщину, 
становить загрозу для життя і здоров’я учнів школи та мешканців мікрорайону.

Згідно з рішенням Сумської міської ради від 26.01.2011 р. №164-МР „Про 
передачу в оперативне управління та на баланс комунальним установам майна 
комунальної власності територіальної громади м. Суми” ні КУ ССШ№29, ні 
Управління освіти і науки СМР не є балансоутримувачами довгобуду та не 
мають юридичних підстав для використання бюджетних коштів на виконання 
даних робіт.
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З метою дотримання техніки безпеки та охорони праці адміністрація 
закладу неодноразово зверталася до начальника Управління капітального 
будівництва м. Суми стосовно огорожі довгобуду (копії листування 
додаються). Станом на 20.06.2016 року питання позитивно не вирішено.

Будівництво КУ Сумська СШ №29 проводилося поетапно. У 1993 році 
введено в дію перший блок молодшої школи, у 1995 році -  другий блок 
середньої та старшої ланки, у 2002 році -  третій блок, шкільну їдальню, актову 
залу та майстерні, у 2004 році -  спортивний гімнастичний зал, у 2009 році -  
великий спортивний ігровий зал. При введенні кожного блоку складалися акти 
прийомки Державною комісією. Відсутність коштів у міському бюджеті не дає 
можливості добудови закладу. Залишаються недобудованими споруди теплиці 
та басейну, необлаштовані підземна частина, територія школи, у тому числі 
спортивні об ’єкти - футбольне поле, бігові доріжки, волейбольний та 
баскетбольний майданчики. Заклад є об ’єктом незавершеного будівництва, 
добудований на 75 %.

Сподіваємося на позитивне рішення.

В.І. Рогова

Ю.В.Лебедка
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УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА СУМСЬКИЙ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ 
КОМПЛЕКС «ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І СТУПЕНЯ- ДОШКІЛЬНИЙ 

НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД Лі 9 «ВЕСНЯНКА» м. СУМИ СУМСЬКОЇ ОБЛ.
вул. Холодногірська. 47, м. Суми, 40030, тел. (0542) 77-04-85;

Код ЄДРПОУ 31548429 E-mail: nvk.vesnianka@meta.ua

01.11.2017 № 425
Голові депутатської комісії 
Сумської міської ради 
Мельник В.А.

Шановний Віталію Анатолійовичу!

Просимо розглянути можливість щодо виділення коштів у сумі 200 
тисяч гривень на здійснення капітального ремонту спальної кімнати в 
середній групі «Капітошки». Приміщення потребує заміни вікон, ремонту 
стелі та підлоги. На стінах осипається штукатурка. Попереду зимовий період. 
Перебування у такій спальній кімнаті дітей небажане.

Л.М.Москаленко
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