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Голові постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді 
та спорту Сумської міської ради 
Мельнику В.А.
Журавської Ірини Миколаївни,
пенсіонера, інваліда І групи
40004, м. Суми, вул.Холодногірська, 45, кв.47,
тел. 0504374203 ’

Так сталось, що всі наші родичі померли і залишились ми вдвох зі 
свекром Юрієм Максимовичем Журавським, інвалідом 2-ї групи.

З 2004 року я знаходжусь під наглядом невропатолога з приводу 
захворювання на хворобу Паркінсона. В цей період в зв ’язку з новостворенням 
на правій нирці в 2009 році нирка була видалена в Сумському онкодиспансері, а 
неврологічне захворювання прогресувало і привело до необхідної операції на 
головному мозку, що і було виконано 1 квітня 2015 року.

В листопаді 2015 року на консультативному огляді в Київському
інституті нейрохірургії НАМ Н України був зроблений висновок про 
необхідність наступної операції на мозку-операції по імплантації системи для 
глибинної нейростимуляції (нейростимулятора).

Інститут дав згоду на безоплатну операцію по імплантації 
нейростимулятора, який коштує 20 тис. доларів, але за відсутністю державного 
фінансування закупівлі стимуляторів в 2016 -  2017 роках операція не виконана.

Пошуки благодійних джерел для закупівлі нейростимулятора, звернення 
до Президента України, до народних депутатів Верховної Ради та інших 
доброзичливих осіб звелись до зібрання всіх документів в Міністерстві охорони 
здоров’я і Сумській ОДА.

Згідно з висновком лікарів 4-ї міської лікарні, де я знаходжусь на 
диспансерному обліку, мені необхідні довічне медикаментозне лікування і 
постійний сторонній догляд. Стан мій вкрай незадовільний: постійні
«дьоргання», ходіння з ходунками, падіння, після чого з ’являються синяки і 
рани і, найстрашніше, моя незрозуміла для оточуючих мова.

В вересні 2017 року 2 тижні я пролікувалась в обласній лікарні і одержала 
направлення до інституту нейрохірургії для консультації про подальше 
лікування.

Консультація, яка відбулась в Києві 31 жовтня 2017 року прийшла до 
висновку, що в зв 'язку з втратою часу хірургічне лікування неможливе. В 
подальшому необхідне медикаментозне лікування і медико-соціальна 
реабілітація.

Останню матеріальну допомогу на ліки я одержувала в липні 2017 року. 
Після вердикту в жовтні 2017 року в 4-му кварталі 2017 року -  1-му кварталі 
2018 року ми почали використовувати гроші, що берегли для операції, так як 
прохання про допомогу до Вас в кінці 2017 року залишились без відповіді.

Шановний Віталій Анатолійович!

що до



Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я 
Мельнику В. А,

Куманець М. М., жителя м. Суми, 
площа Горького, буд. 2, кв. 66, 
моб. тел. 0505216241

Звернення.

29.11.2017 р. в м. Києві в інституті ім. Ромоданова мені була проведена 
операція на хребті з установкою з-х Імплантатів (2-а в поясничному відділі, 1- в 
грудному відділі).

Кошти затрачені на операцію становлять 165 000,00 грн.
Звертаючись до Вас прошу знайти можливість і частково компенсувати витрати на 
проведену операцію і послідуючу тривалу реабілітацію та лікування.

Додаток: на 8 аркушах.

19.02.2018 р. М. М. Куманець
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1  ̂ІЖ Ï J І)* Сумська міська рада
Ц 1 СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ

вул Харківська, 35 м. Суми, 40034. ле ї. (0542) 70-19-17. 70-19-15. факс 70-19-17 
E-mail: ssd@smr.üov.tia код за СДРГІОУ 34743343

11а №

Секретарю
Сумської міської ради 
Баранову А.В.

від

Інформація
про хід виконання рішення 
Сумської міської ради від 26 жовтня 
2016 року №1269-МР «Про міську цільову 
Програму з реалізації Конвенції ООН 
про права дитини на 2017-2019 роки»
(зі змінами)

З мстою забезпечення реалізації права дітей на особливе піклування і 
допомогу, оптимального функціонування цілісної системи соціально- 
правового захисту дітей, в тому числі дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування та дітей, які опинилися у складних життєвих 
обставинах, організації їх морального, фізичного та розумового розвитку, 
поліпшення соціальної підтримки сімей дітьми, виховання відповідального 
батьківства та запобігання соціальному сирітству, протягом 2017 року у місті 
діяла міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини.

Сгйврозробниками та виконавцями програми є управління освіти і 
науки, відділ охорони здоров’я, відділ культури та туризму Сумської міської 
ради, Сумський міський центр соціальних служб для с ім ’ї, дітей та молоді. 
Відповідальним виконавцем -  служба у справах дітей Сумської міської ради.

Протягом 2017 року усі передбачені заходи Програми виконані в 
повному обсязі.

В обох поліклініках КУ «СМДКЛ Св. Зінаїди» працюють ортоптичні 
кабінети.

З вересня 2010 року на базі КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня 
Святої Зінаїди» працює «Клініка, дружня до молоді».



Основні напрямки роботи «Клініки, дружньої до молоді», саме: 
інформаційно-просвітницький, профілактичний та лікувально-діагностичний 
виконуються в повному обсязі.

Кількість повторних звернень залишається приблизно на одному рівні 
74,7% у 2016 і 75% у 2017 році і є достатньо високою, що є індикатором 
роботи «Клінік, дружніх до молоді».

У структурі звернень з приводу захворювань 20,6% - з приводу 
репродуктивної сфери; 6,7% - хвороби шкіри, 5,3% - інші хвороби.

За тендерним показником як при первинних, так і повторних зверненнях 
переважають дівчата.

У віковій структурі відвідувачів розподіл приблизно навпіл діти віком 
14-18 років (50,4%). Звернення жителів міста Суми складає 96%, сільські за 
місцем проживання - 4%. Також надходили звернення з Броварів, Ромнів - 2, 
Охтирка, Одеса, Дніпро.

Переважна більшість юнаків га дівчат звернулись до фахівців клініки 
без направлень, самозверненням - 75,5%.

На достатньому рівні ведеться робота з приводу добровільного 
консультування і тестування на ВІЛ/СПІД. Кількість охоплених ДКТ 310, за 
допомогою швидких тестів 265, методом ІФА- 45, виявлено 2 позитивних. 
Підліток 17 років успішно поставлений на облік в Сумський обласний центр 
профілактики і боротьби з ВІЛ/СНІДом та призначено APT.

Проведено значний об’єм профілактичної роботи. Проведено 44 
тренінги «Майбутнє варто планувати» для учнів ЗОШ та ГГГНЗ (охоплено 
1027 підлітків), які включають і профілактику абортів, і інфекції, що 
передаються статевим шляхом.

58 тренінгів «Дорослішай на здоров’я», що мають серію тематичних 
тренінгів (охоплено 1231 підлітків).

11 Акцій «Відповідальність починається з мене» по протидії 
розповсюдження ВІЛ/СНІДу, що проходили в навчальних закладах. 
(Охоплено 769 підлітків).

9 занять «Перша допомога» охоплено 224 підлітки за участю тренера 
«Червоного Хреста».

Тематичні вечори для підлітків, що перебувають у конфлікті з законом, а 
також «Зустрічі волонтерів».

З 1 січня 2010 року обов’язкові медичні профілактичні огляди 
проводяться з г ід н о  Постанови Кабінету Міністрів України 08.12.09 № 1318 
«Про затвердження Порядку здійснення медичного обслуговування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів», відповідно до якої профілактичні



огляди учнів загальноосвітніх навчальних закладів проводяться у лікувально- 
профілактичних закладах у присутності батьків або осіб, які їх замінюють.

Перед проведенням профілактичних оглядів видається наказ по 
лікувально-профілактичному закладу, відповідального по району 
обслуговування певного навчального закладу, з затвердженим графіком 
профілактичних оглядів дітей шкіл, який доводиться до відома директорів 
навчальних закладів.

Оздоровлення дітей влітку 2017 року в оздоровчих таборах 
здійснювалися у відповідності із наказом відділу охорони здоров'я Сумської 
міської ради від 30.05.2017 року № 136 “Про організацію медичного 
забезпечення оздоровлення дітей влітку 2017 року” і відповідного наказу 
управління охорони здоров'я Сумської міської ради від 25.05.11 № 260, а 
також рішення виконавчого комітету Сумської міської ради від 16.05.2017 № 
236 «Про організацію відпочинку, оздоровлення і зайнятості дітей та 
учнівської молоді м. Суми у літній період 2017 року».

Медичне обслуговування дітей, які оздоровлювалися в оздоровчих 
таборах, забезпечувалося лікарями та середніми медичними працівниками у 
відповідності до вищезазначених наказів. Всі медичні працівники мали 
довідки про медичний огляд, мали допуск до роботи в таборах.

Медичні пункти укомплектовані холодильниками, медичними шафами 
та столами, в достатній кількості медикаментами для надання невідкладної 
допомоги та проведення реабілітації дітей з хронічною патологією, 
перев'язувальним матеріалом, шприцами.

На всіх дітей лікарями дільничної мережі заповнені довідки з даними 
про щеплення. У ході перевірок виявлено, що нерідко лікарями дільничної 
мережі не надаються рекомендації по оздоровленню дітей.

Діти в усіх оздоровчих закладах одержували 5-ти разове харчування, 
дієтотерапія забезпечувалася дітям за показаннями.
Влітку оздоровлено дітей міста всього 5323
- У тому числі:
- у заміських дитячих оздоровчих закладах 3819
- у стаціонарі -  1195
- в обласних санаторіях - 251
- санаторіях МОЗ України 58
- в профілакторіях 0 
Із всіх оздоровлених:

Діти «Д» групи -  2245
Із всіх оздоровлених по категоріях:
- Діти - інваліди - 235



- Діти, які постраждали внаслідок аварії на ЧАНС
- Діти - сироти -
- Діти, позбавлені батьківського піклування -
- діти працівників органів внутрішніх справ, які 
загинули під час виконання службових обов'язків -
- інші категорії ( напівсироти, малозабезпечені, з 
багатодітних сімей, неповних сімей) -

33

212

107
119

1 101

Також, за цей період було оздоровлено 438 дітей з Донецької та 
Луганської областей.

Контроль за наданням медичної допомоги дітям дитячого будинку 
ім.С.П. Супруна та Сумського центру соціально-психологічної реабілітації 
дітей області для визначення стану та умов утримання вихованців 
проводиться планово 2 рази на рік з основних питань:

- медичне забезпечення закладів;
- ведення первинної документації, наявність нормативної бази;
- нагляд за дітьми з хронічною патологією;
- дотримання сан. епідрежиму.
Станом 01.01.2018 р. всього в дитячому будинку перебувало 60 дітей. 

Водопостачання у закладах центральне, є гаряча та холодна вода. Опалення 
централізоване. Для дітей закладів організовано 5-ти разове харчування. 
Харчування різноманітне, калорійне.

В закладах працює медичний пункт та ізолятор, який забезпечено 
практично всім необхідним обладнанням та медикаментами.

Посадові інструкції лікаря, чергових медичних сестер та дієтсестри є у 
наявності та затверджено згідно з вимогами Міністерства освіти для дитячих 
будинків.

План заходів по медичному обслуговуванню на 2018 рік складено, 
нормативна база є в наявності.

Плани профілактичних щеплень на 2018 рік та помісячні плани щеплень 
складені, аналіз їх виконання ведеться щомісячно.

Всі облікові форми ведуться згідно вимог наказів МОЗ України.
Аптечки невідкладної допомоги укомплектовані згідно з вимогами, 

алгоритми надання невідкладної допомоги завірені підписом заступника 
головного лікаря СМДКЛ Св. Зінаїди з АПР Спічаковою Н.М. та печаткою 
закладу.

Облік дітей з хронічною патологією ведеться відповідно до вимог.
Два рази на рік бригадою фахівців проводиться поглиблений медичний 

огляд. Нагляд за дітьми «Д» групи проводиться лікарями-фахівцями згідно з 
індивідуальним планом в амбулаторних умовах та профільних стаціонарних 
відділеннях.

Запас деззасобів достатній, зберігання медикаментів відповідає вимогам, 
аптечки з невідкладної допомоги, профілактики СНІДу, сказу, обробки на 
педикульоз укомплектовані повністю.



Медична документація відповідає вимогам за встановленими формами. 
Під час перевірки порушень санегіідрежиму не виявлено.

У закладах освіти міста реалізуються програми «Сприяння 
просвітницькій роботі «рівний -  рівному» серед молоді України щодо 
здорового способу життя» серед учнів 7-11 класів (ССШ № №  10, 29, ЗОШ 
№№ 12, 18, 19, 22, 26), «Я -  моє здоров'я -  моє життя» серед учнів 5-6 класів 
(ЗОШ №№  4, 22, спеціальна ЗОНІ), «Дорослішай на здоров’я» серед учнів 9- 
11 класів (ССШ № 10, ЗОШ № № 6 , 8, 13, 15, 21).

Проведено заходи в рамках тематичних тижнів «Толерантності», 
«Здоров’я», «Правових знань».

До проведення інф орм анті іо-ое ві ш ьо ї роботи щодо запобігання 
поширенню тютюнопаління, наркоманії, вживання алкогольних напоїв, 
профілактики ВІЛ/СНІДу серед дітей та учнівської молоді залучаються 
спеціалісти обласного наркодиспансеру, Центру з профілактики та боротьби 
зі СНІДом, «Клініки, дружньої до молоді», Центру планування сім’ї.

У межах співпраці із Всеукраїнською благодійною організацією 
«Всеукраїнська мережа людей, що живуть з ВІЛ/СПІД» на базі відділення 
«Клініка, дружня до молоді» проведено семінар-тренінг «Морально-етичні 
цінності як важливий аспект формування толерантності в суспільстві».

З 2017 року заклади освіти м. Суми здійснюють он~лайн навчання 
педагогів та впровадження курсу «Вчимося жити разом» у освітній процес. 
Протягом листопада було організовано та проведено гіілотне тестування 
учнів 4-11 класів, учителів основ здоров’я щодо базових знань курсу.

У закладах освіти міста проводяться заходи, направлені на толерантне 
ставлення до дітей означених категорій. До Всесвітнього дня боротьби із 
захворюванням на туберкульоз та Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом 
організовано виставки літератури здоров’я зберігаючого напрямку, 
флешмоби «За здоровий спосіб ж и п я» , «Здоров’я -  найбільша цінність», 
виховні години «Толерантність у нашому житті», «Здоровим бути модно», 
створено проекти, стіннівки.

Станом на 01.01.2018 17 дітсй-еиріт, дітей, позбавлених батьківського 
піклування та 29 дітей з малозабезпечених сімей залучено до гурткової 
діяльності у 4-х закладах позашкільної освіти, підпорядкованих управлінню 
освіти і науки Сумської міської ради.

У 2017 році на базі Сумською міського центру еколого-натуралістичної 
творчості учнівської молоді проведено міський етап Всеукраїнської 
краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина - Україна», 
міський етап Всеукраїнської природоохоронної акції «Птах року», міський 
етап обласної краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Сумщина в міфах і 
легендах», міську виставку-копкурс иаворічних композицій «Збережемо 
ялинки разом!», міський екологічний круїз «Таємниці рідної землі», міський 
освітній проект «Екологічний марафон», міський освітній екологічний 
проект «Енергозбереження -  вимога часу», міський конкурс творчих робіт 
«Розкажу вам екоказку...», міські акції «Годівничка», «Чисте місто -  справа 
кожного» тощо. На базі Сумського міського Центру науково-технічної



творчості молоді проведено міський етап Всеукраїнського фотоконкурсу 
«Моя Україна», міський етап Всеукраїнської виставки-конкурсу технічної 
творчості учнівської молоді «Наш пошук і творчість тобі, Україно!», міський 
етап обласного конкурсу фотоматеріалів з дослідження української сорочки 
«Слобожанський оберіг», міський етап обласного конкурсу фотоматеріалів з 
дослідження української сорочки «Слобожанський оберіг» тощо. Загалом для 
дітей та учнівської молоді проведено 28 конкурсів, змагань, інших масових 
заходів за напрямками позашкільної освіти.

Протягом року проведено гри Тижні правових знань (квітень, жовтень, 
грудень), під час яких організовано виховні години з тем «Конвенція ООН 
про права дитини», «Право на кожен день», «Права та обов’язки учнівської 
молоді», правові квести, вікторини, ігри, відвідування судових засідань 
Зарічного та Ковпаківського районних судів м. Суми, перегляд відеороликів 
на правову тематику. З метою формування позитивного образу права як 
державного інституту, виховання почуття важливості дотримання та захисту 
прав людини, розвитку громадянської компетентності учнівської молоді 
проведено спільні заходи з Навчально-науковим інститутом права Сумського 
державного університету, Сумською філією ХНУВС, Навчально-науковим 
інститутом історії та філософії СДГІУ ім.А.С.Макаренка, Регіональним 
центром з надання безоплатної вторинної правової допомоги у Сумській 
області, Сумським міським центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги.

08.12.2017 року проведено в усіх закладах Всеукраїнський урок «Права 
людини», 19 грудня учні ЗОНІ № 12 брали участь у Всеукраїнському уроці 
місцевого самоврядування, організованому за ініціативи Асоціації міст 
України.

У рамках проектів громадської організації М ’АРТ, Української 
Гельсінської спілки з прав людини за підтримки Міжнародного фонду 
«Відродження» та Норвезького Гельсінського Комітету на базі ССІІІ № 10 
проведено тренінги для школярів з прав людини. Тренінги мали на меті 
ознайомити учнів із процесом розвитку руху за права людини, діяльністю 
правозахисних організацій, цінностями громадянського суспільства.

Учні трьох закладів освіти брали участь у Всеукраїнському конкурсі 
учнівських есе «Права людини крізь призму сучасності», організованого 
Українською Гельсінською Спілкою з прав людини за підтримки Програми 
USAID «Права людини в дії» для сприяння реалізації Всесвітньої програми 
освіти у сфері з прав людини. Лауреатом конкурсу з поміж більше ніж 300 
претендентів стала учениця 11 класу ССІІ І № 10 Бойченко Анастасія.

Практичні психологи та соціальні педагоги закладів ведуть внутрішній 
облік дітей, які потребують посиленої уваги, своєчасно інформують Службу 
у справах дітей щодо існування несприятливого побутового оточення, 
проводять профілактичну та просвітницьку роботу з дітьми, підлітками, 
молоддю, схильними до правопорушень, контролюють відвідування ними 
закладів освіти, якість навчання.



Для попередження правопорушень, бездоглядності та безпритульності 
школярів закладами освіти м. Суми сплановано та проводяться рейди 
«Вокзал», «Діти вулиці», «Комп’ютерний клуб», «Канікули».

З метою виявлення дітей, які в канікулярний час не забезпечені 
змістовним дозвіллям, перебувають без нагляду дорослих, бродяжничають, 
04.01.2017, 27.03.2017, 01.11.2017, проведено загальноміські рейди
«Канікули». Під час рейдів були відвідані вдома сім’ї учнів, які опинились у 
складних життєвих обставинах, проведено бесіди з батьками школярів. 
Закладами освіти було вивчено території закладів та прилеглі до них, 
відвідано комп’ютерні клуби, вокзали, ринки, магазини (на предмет продажу 
неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів). 22.02.2017 відбувся 
профілактичний рейд «Діти вулиці». За результатами проведених рейдів 
учнів, які вчиняють правопорушення та злочини, виявлено не було.

Протягом 2017 року Сумським міським центром соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді (далі-Центр) проводилась інформаційно-просвітницька 
робота серед дітей та молоді міста з питань профілактики небезпечних 
хвороб, в тому числі ВІЛ/СНІД. В ході бесід, лекцій значна увага приділялась 
питанням збереження репродуктивного здоров'я; акцент також робився на 
необхідності толерантного відношення до ВІЛ інфікованих і хворих на 
СНІД дітей. Загальна кількість проведених заходів - 12, ними охоплено 
близько 611 осіб.

Центром забезпечується надання соціальних послуг вагітним жінкам та 
породіллям щодо формування основ відповідального батьківства.

За звітний період надійшло 23 повідомлення від КУ «Сумський міський 
клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» щодо вагітних жінок, 
які опинились в складних життєвих обставинах і потребують додаткової 
уваги. З метою формування у майбутніх матерів відповідального ставлення 
до виховання дітей, запобігання соціального сирітства, з жінками та членами 
їх сімей була проведена профілактична робота, надана психологічна 
підтримка. Мав місце 1 намір відмови від дитини, який успішно 
попереджено.

За звітний період до КУ «Центр матері та дитини» була направлена 
одна вагітна жінка, яка опинилась в складних життєвих обставинах, їй 
забезпечено проживання в закладі та надання комплексу соціальних послуг. 
Також проводилася робота за наступною тематикою: «Гігієна вагітної та 
матер і-году вальни ці», «Профілактика інфекційних хвороб», «Про 
дотримання режиму дня дитини» та інші.

Центром забезпечується своєчасне виявлення, вивчення умов 
проживання та потреб сімей та дітей, які опинились в складних життєвих 
обставинах, взяття їх на облік та надання допомоги з метою запобігання 
влаштування дітей до інтернатних закладів.

Протягом 2017 року послугами центру охоплено 87 сімей (в них 135 
дітей), в яких є ризик відібрання дитини від батьків або факт позбавлення 
батьківських прав. За результатами здійснення соціальної роботи з с ім ’ями,



діти з яких відібрані від батьків без позбавлення батьківських прав повернуто 
6 дітей (4 сім’ї), поновились в батьківських правах 2 сім’ї (в них 2 дітей).

Всі сім’ї охоплені соціальними послугами, під соціальним супроводом 
знаходилось 6 сімей.

Центром забезпечується ведення банку даних сімей, які опинились в 
складних життєвих обставинах та їх соціального супроводу.

На обліку Центру перебувають 492 сім’ї, як такі, що опинились в 
складних життєвих обставинах. Протягом звітного року під соціальним 
супроводом знаходилось 65 сімей, 413 сімей отримали соціальні послуги за 
карткою обліку роботи з сім’єю.

Постійно проводиться робота щодо виявлення сімей з дітьми та осіб, які 
опинились в складних життєвих обставинах та потребують соціальної 
допомоги. Протягом звітного періоду здійснено вихід за місцем проживання 
та вивчено потреби - 538 сімей та осіб, на підставі яких складено акт оцінки 
потреб дитини та її с ім ’ї/особи та надано соціальні послуги для подолання 
складних життєвих обставин. Також було здійснено 432 обстеження сімей, 
яким була призначена допомога при народженні дитини, з метою контролю 
за цільовим використанням бюджетних коштів, з них 108 охоплено 
соціальною роботою як такі, що перебувають в складних життєвих 
обставинах. В результаті проведеної роботи до департаменту соціального 
захисту населення Сумської міської ради було направлено 12 клопотань про 
припинення виплат при народженні дитини.

Загальна чисельність сімей/осіб, охоплених соціальними послугами -  
3438. Позитивні результати здійснення соціальної роботи: надано сприяння в 
оформленні/відновленні документів, у тому числі для призначення 
соціальних виплат -  266, надано юридичну допомогу, в тому числі допомогу 
в складанні позовних заяв та інших юридичних документів -  288, влаштовано 
до закладів освіти -  23, направлено до закладів системи соціального захисту 
-  256, надано сприяння у працевлаштуванні (без оформлення трудового 
договору) - 5 1 ,  організовано лікування -  70, надано допомогу в налагодженні 
зв’язків з членами родини, громадою 13, вирішено житлово-побутові 
проблеми 241, надано гуманітарну допомогу - 299, отримано/відновлено 
реєстрацію за місцем проживання перебування 14.

Крім того, з членами сімей постійно проводиться робота по підвищенню 
їхнього виховного потенціалу, дотриманню здорового способу життя, 
роз’ясненню норм чинного законодавства, тощо. Щомісяця проводились 
тренінги за програмою «Щаслива родина», під час реалізації яких жінки з 
сімей, які опинились в складних життєвих обставинах навчались навичкам 
ефективного спілкування, стилям батьківського виховання, знайомились з 
сутністю поняття «Конфлікт» і вчились його уникати. Програмою охоплено 
43 особи, проведено 1 1 зустрічей.

Центром проводиться робота по підготовці кандидатів в прийомні 
батьки, батьки -  вихователі для подальшого створення прийомної сім’ї та 
влаштування дітей -  сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування в 
сімейні форми виховання. Протягом звітного періоду до центру звернулось З



сім’ї з питань створення прийомної сім'ї. Пройшли навчання та отримали 
рекомендації для включення їх до Єдиного банку даних сімей потенційних 
усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків- 
вихователів 2 родини.

Центром здійснюється соціальний супровід 1 ! сімей опікунів, 
піклувальників, в яких виховується 15 дітей, соціальне супроводження 17 
прийомних сімей, в яких виховується 32 дитини, та 1 дитячий будинок 
сімейного типу, в якому виховується 7 вихованців. Під час супроводу 
проводиться як групова, так і індивідуальна робота з опікунами, 
піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, 
вихованцями, спрямована на захист прав дітей та забезпечення їхньої 
безпеки, розвитку та вихованню в родині.

Центр співпрацює з Обласною комунальною установою Сумської 
обласної ради «Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування» та Сумський обласний центр соціально- 
психологічної допомоги для тимчасового вирішення житлових проблем 
дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, в яких відсутнє 
житло. Протягом 2017 року до вищевказаних установ було направлено 8 осіб.

У підпорядкуванні відділу культури та туризму Сумської міської ради 
знаходяться 5 шкіл естетичного виховання дітей, чотири музичні школи та 
одна художня школа ім. М.Г.Лисенка.

Контингент учнів у школах естетичного виховання дітей міста Суми є 
стабільний. Контингент учнів становить - 1815 учень.

У музичних школах працюють такі відділи: фортепіанний, оркестровий 
(скрипка, віолончель, флейта, кларнет, фагот, саксофон), вокальний, хоровий, 
музично-теоретичний, відділ народних інструментів, театральне відділення 
(ДМИІ № 3), естрадний відділ (ДМ1.11 Лгу 4).

У художній школі працює два відділи -  станковий та декоративно- 
ужитковий, відділ дизайну.

У школах естетичного виховання міста є в наявності достатня кількість 
різноманітних творчих учнівських колективів. Це: хори молодших, середніх, 
старших класів, оркестри народних інструментів, ансамбль домристів, 
бандуристів, духових інструментів, ансамбль скрипалів. Творчі колективи 
шкіл беруть активну участь у культурно-мистецькому житі міста, області та 
країни в цілому. Значна увага приділяється і благодійним та шефським 
концертам, які проходять у бібліотеках міста, закладах освіти, на 
підприємствах та організаціях міста і Сумської області.

Єдиною умовою для навчання у школах естетичного виховання є 
наявність творчих здібностей відповідного напрямку.

Протягом навчального року учні шкіл естетичного виховання беруть 
активну участь у різноманітних культурно-мистецьких заходах, а саме: 

творчі звіти учнів; 
звіт учасників дитячої філармонії;



участь учнів шкіл естетичного виховання дггеи у міжнародних, 
всеукраїнських, обласних заходах, фестивалях, конкурсах, 
виставках.

З метою виявлення і підтримки талановитої молоді, реалізації творчого 
потенціалу юних обдарувань рішенням виконавчого комітету Сумської 
міської ради від 26.01.2017 року № 52 «Про затвердження переліку 
культурно-масових заходів на 2017 рік до міської цільової комплексної 
Програми розвитку культури міста Суми на 2016 -  2018 роки, затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР» (зі 
змінами), передбачено кошти на участь учнів та викладачів у Міжнародних, 
Всеукраїнських, обласних конкурсах, фестивалях у сумі 30,0 тис. грн.

Відповідно до Закону України від 02.06.05 № 2626-1V «Про внесення 
змін до Закону України «Про позашкільну освіту» діти із багатодітних сімей, 
діти із малозабезпечених сімей, діти-інваліди, діти-сироти і діти, позбавлені 
батьківського піклування, повністю звільняються від оплати за навчання у 
школах естетичного виховання дітей. У 2017-2018 навчальному році 
звільнено 262 учні.

Згідно з рішенням виконавчого комітету Сумської міської ради від 
18.07.17 № 389 «Про плату за навчання у школах естетичного виховання 
дітей м. Суми, підпорядкованих відділу культури та туризму Сумської 
міської ради» встановлено пільги для окремих категорій учнів шкіл 
естетичного виховання дітей, а саме: звільняти від оплати за навчання:

- особливо обдарованих дітей -  переможців міжнародних, всеукраїнських, 
міжрегіональних конкурсів, фестивалів та виставок, у межах двох відсотків 
від загального контингенту учнів. У 2017 -  2018 навчальному році звільнено 
-  32 учні;

- дітей, батьки яких є (були) учасниками проведення антитерористичної 
операції;

- дітей, батьки яких загинули під час проведення антитерористичної 
операції. Звільнено від оплати за навчання 56 учнів.

Протягом звітного період) службою у справах дітей проведені заходи 
передбачені Програмою.

Відповідно до завдань, передбачених програмою, службою у справах 
дітей протягом звітного періоду проведена відповідна робота: забезпечене 
своєчасне виявлення дітей, які опинилися в складних життєвих обставинах, 
дітей, які залишилися без батьківського піклування, постановка на 
первинний облік та вжиті заходи їх соціально-правового захисту, 
профілактичні заходи щодо попередження скоєння злочинів, правопорушень 
серед дітей та роз’яснювальна робота серед батьків.

Протягом 2017 року рішеннями виконавчого комітету Сумської міської 
ради в м. Суми створено 2 прийомні с ім ’ї, на виховання до яких влаштовано
6 дітей, позбавлених батьківського піклування. Станом на 01.01.2018 у 
м. Суми функціонує 1 дитячий будинок сімейного типу, у якому виховуються
7 дітей та 17 прийомних сімей, у яких виховується 31 дитина.



Виявлено та влаштовано 35 дітей, що залишилися без батьківського 
піклування. Рішенням виконавчого комітету дітям надано статус дитини- 
сироги та дитини, позбавленої батьківського піклування, із вказаної кількості 
дітей 20 дітей влаштовані до сімейних форм виховання, 2 -  до Сумського 
обласного центру соціально-психологічної реабілітації дітей області, 8 -  до 
Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини, 1 -  до закладу освіти, 
4 дітей влаштовано до Сумського дитячого будинку ім. С.ГІ.Супруна.

З метою популяризації сімейних форм виховання ді гей, які залишилися 
без піклування батьків виготовлено та розміщено на території міста З 
інформаційних банера щодо попередження раннього сирітства, 200 буклетів 
про відповідальність батьків, останні використані при проведенні 
профілактично-роз’яснювальної роботи серед батьків. На проведення заходу 
реалізовано 2,8 тис.гри.

Службою у справах дітей протягом звітного періоду проведено наради з 
батьками прийомних сімей та батьками-вихователями дитячих будинків 
сімейного типу, із опікунами та піклувальниками, які мешкають у місті 
Суми. На нарадах розглянуті нагальні питання призначення і виплати 
державної соціальної допомоги, порядок надання житлових субсидій, 
забезпечення медичного обслуговування, соціального захисту дітей в 
навчальних закладах та оздоровлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування.

Обстежено умови проживання 42 сімей, у яких проживають усиновлені 
діти. Порушення прав усиновлених дітей не виявлено. Судами міста 
прийнято рішення про усиновлено 20 дітей, з них: мешканцями міста Суми 
усиновлено 13 дігей. На обліку дітей, які можуть бути усиновлені, перебуває 
45 дітей, з них: віком з 11 до 17 років - 32 дітей. На обліку кандидатів в 
усиновлювачі -  19 подружніх пар. Серед мешканців міста проводиться 
роз’яснювальна робота щодо популяризації сімейних форм виховання дітей- 
сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування.

Проведена зустріч з випускниками 9.11 класів із числа дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування, за участю представників 
навчальних закладів 1-ІЙ p.a. з питання подальшого продовження навчання.

У службі на обліку дітей, які опинились у складних життєвих 
обставинах, перебуває 45 дітей, із них: 42 дітей, які проживають в сім’ях, де 
батьки ухиляються від виконання батьківських обов’язків, 2 дітей -  зазнали 
насильства в с ім ’ї, 1 -  систематично самовільно залишає місце постійного 
проживання.

З мстою попередження скоєння правопорушень серед дітей, проведено 
11 профілактичних рейдів, 4 рейди « С ім 'я » , реалізовано коштів 3,5 тис.гри.

Поставлено на облік 52 дитини, що проживають в с ім ’ях, де батьки 
ухиляються від виконання батьківських обов’язків. За клопотанням служби 
38 дітей направлено до центрів соціально-психологічної реабілітації дітей 
області, 13 -  до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини, 2 -  
до Сумського дитячого будинку ім, ( .1 і. ("у 11 руна.



З метою контролю за умовами утримання та виховання дітей 
спеціалістами служби спільно з працівниками відділу охорони здоров’я, 
Сумським відділом поліції (м. Суми) І 'У 1111 у Су мській області, 
департаменту соціального захисту населення, управління освіти і науки, 
центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, навчальними закладами 
обстежено умови проживання 1058 сімей з дітьми.

До судів міста направлено 13 заяв про позбавлення батьків батьківських 
прав та про відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав.

Працівники служби взяли участь в 1192 судових засіданнях, що 
стосуються захисту прав дітей, у 16 засіданнях ради профілактики у закладах 
освіти міста. Проведено 4 засідання колегії з питань соціального захисту та 
профілактики правопорушень серед дітей. Прийняті відповідні рішення які 
направлені відповідним виконавцям до реагування в межах повноважень.

Протягом звітного періоду проведено 13 засідань комісії з питань 
захисту прав дитини, на яких розглянуто 428 питань, із них: 290 - щодо 
надання дозволу на укладення майнових угод за участю малолітніх та 
неповнолітніх, 129 спірних питань щодо захисту немайнових прав дітей.

Службою підготовлено 72 проекти рішення виконавчого комітету 
Сумської міської ради.

Проведено святкові заходи, передбачені завданнями програми, для 
дітей, які перебувають на обліку в службі у справах дітей, а саме:

свято до Дня сім ’ї та Дня матері. На свято запрошено 35 сімей з 
дітьми (батьки прийомних сімей, опікуни, піклувальники), 
свято для 19 випускників 9,1 1 класів шкіл міста із числа дітей-сиріт 
та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
до Дня захисту дітей 38 дітей, якими опікується служба, відвідали 
м. Перея с д ав- Хме л ьн и ц ь к и її;
до Дня знань в Ч'РЦ «Карусель» привітання отримали 22 дітей, які 
перебувають на облік) в службі \ справах дітей; 
до Дня батька та Дня усиновлення 18 осіб, які виховують дітей- 
сиріг та дітей, позбавлених батьківського піклування отримали 
привітання та подарунки:
до Дня спільних дій в інтересах дітей проведено свято вручено 
11 о дару н к и 3 0 д ітя м ;
за підтримки депутатів Сумської міської ради отримали привітання 
новостворені прийомні сім’ї Толмачових та Романюк. До сімей 
влаштовано по троє дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 
піклування;
на головній площі міста, при відкритті Новорічної ялинки, 
отримали привітання 48 дігей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей, які опинилися в складних 
життєвих обставинах: до Новорічних свят 78 дітей-сиріг. дітей, 
позбавлених батьківського піклування га дітей, які опинилися в 
складних життєвих обставинах отримали подарунки.



Для проведення заходів у 2017 році реалізовано 70,0 тис.грн. з міського 
бюджету. У 2018 році внесення змін до заходів програми не заплановано. На 
виконання заходів програми на поточний рік передбачено 80 тис. грн.

Начальник служби /ТЕ
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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 2018 року № -МР
м. Суми

Про хід виконання рішення Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 149-МР «Про програму «Молодь 
міста Суми на 2016 -  2018 роки»
(зі змінами), за підсумками 2017 року

На виконання рішення Сумської міської ради 29 лютого 2012 року 
№ 1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання 
міських цільових (комплексних) програм, програм економічного і соціального 
розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами),
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

Інформацію начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської міської 
ради Красношевської Н.М. про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 
грудня 2015 року № 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 -  2018 
роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року, прийняти до відома (додається).

Виконавець: Красношевська Н.М.

Ініціатор розгляду питання -  Сумський міський голова (Лисенко О.М.).
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.

ВИРІШИЛА:

Сумський міський голова О.М. Лисенко



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання рішення Сумської міської 
ради від 24 грудня 2015 року № 149-
МР «Про програму «Молодь міста Суми на 
2 0 1 6 -2 0 1 8  роки» (зі змінами), за
підсумками 2017 року» 
від №

Інформація
про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 149-МР «Про програму «Молодь міста Суми на 2016 -  2018 роки» (зі
змінами), за підсумками 2017 року

Програма «Молодь міста Суми на 2016-2018 роки» розроблена відповідно до 
Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про сприяння соціальному 
становленню та розвитку молоді в Україні», «Про оздоровлення та відпочинок дітей».

Програма базується на сприйнятті молоді як визначальної цінності й головного 
ресурсу українського суспільства.

Підтримка та розвиток молоді, створення умов для саморозвитку і самореалізації 
молоді є одним із пріоритетних завдань місцевих органів виконавчої влади, які 
забезпечують формування та реалізацію державної молодіжної політики, розробляють та 
забезпечують виконання державних та міських програм, створюють умови роботи для 
молоді, запроваджують механізм підтримки молодіжного руху та різних категорій 
молоді.

Програма спрямована на створення комфортних умов для розвитку здібностей 
молоді, формування патріота і громадянина, збереження та зміцнення здоров’я дітей та 
молоді, забезпечення реалізації прав на оздоровлення та відпочинок. Передбачено заходи 
щодо формування різнобічно розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично 
налаштованої особистості, громадянина України, Європи, світу.

На виконання заходів програми «Молодь міста Суми» у 2017 році з міського 
бюджету виділені кошти у сумі 7 407 952,00, а саме:

- на підпрограму 1 «Заходи державної політики з питань молоді» - 615
469,00 грн.;

- на підпрограму 2 «Оздоровлення та відпочинок дітей» - 6 
112 939,00 грн.;

- на підпрограму 3 «Забезпечення проведення культурно-освітніх заходів» - 
675248,00;

на підпрограму 4 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом студентам ВНЗ1-4 рівнів акредитації» - 4296,00 грн.

В місті проживає молодь віком від 14 до 35 років -  73277 осіб, з них учнівської 
молоді - 30633, студентів ВНЗ I-IV p.a. -  25583, працююча та безробітної молоді -  17061. 
У місті зареєстровано близько 660 громадських об’єднань, з них в напрямку молодіжної 
політики працює до 90.

У напрямках реалізації заходів молодіжної політики, національно-патріотичного 
виховання, утвердження громадянської свідомості і активної позиції молоді, відділ 
співпрацює з виконавчими органами міської ради, департаментами, управліннями, 
відділами Сумської ОДА та Сумської обласної ради, підприємствами, організаціями, 
установами, громадськими об’єднаннями, ВНЗ I-IV рівнів акредитації та іншими. 
Протягом року проведено 56 молодіжних заходів.



У напрямках реалізації заходів молодіжної політики з національно- 
патріотичного виховання, з метою відзначення Дня Соборності щорічно 
організовується патріотична акція «Ланцюг єдності». Проведено фестиваль молодіжної 
творчості до Дня вишиванки «Зігріє душу вишиванка». У фестивалі взяли участь 
студентські колективи ВНЗ 1-4 p.a. м. Суми (Сум ДУ, СНАУ, СДПУ ім. A.C. Макаренка, 
ХНУВС, медичний коледж, будівельний коледж, машинобудівний коледж СумДУ, 
коледж харчової промисловості НУХТ). У рамках фестивалю проведено конкурсно- 
розважальну програму, танцювальний флеш-моб за участю мешканців міста у 
вишиванках.

До Дня Незалежності України проведено святкову патріотичну молодіжну 
програму, модний показ вишиванок від магазину сучасної вишиванки «Vyshyvanka by 
Masik Valeriy», парад вишиванок та створено велику вишиванку спільно з будинком 
моделей «Петро Сорока».

Відділ надавав організаційну підтримку в проведенні Всеукраїнської молодіжної 
спортивно-патріотичної гри «Гурби - Антонівці 2017», навчально-практичного 
наметового табору «Коловрат ім. Романа Атаманюка», що проводиться ГО «Молодіжний 
Націоналістичний Конгрес».

З метою підтримки пластунського руху відділом надана фінансова допомога 
молодіжній організації «Пласт -  Національна скаутська організація України» в місті 
Суми «Станиця Суми» для участі у змаганнях з пішого мандрівництва «Осінній рейд».

До Дня Захисника України організовано концертну програму лауреатів 
Всеукраїнського фестивалю «Пісні, народжені в АТО» рок-гурту «Silver Town».

В закладах освіти проведено тиждень військово-патріотичного виховання до Дня 
захисника України, у рамках якого відбулися зустрічі з учасниками АТО, 
військовослужбовцями військової частини А-1476, Сумського міського військового 
комісаріату, волонтерами, представниками громадських організацій; проведено 
тематичні бесіди, уроки мужності, святкові концерти, військово-спортивні змагання, 
змагання з військово-прикладних видів спорту, екскурсії місцями бойової слави міста. На 
базі Сумської спеціалізованої школи І-ІП ступенів № 9 відбулася презентація книги 
П.Нестеренка «І повернувся білим журавлем». В грудні 2017 року в закладах освіти 
міста проведено Тиждень військово-патріотичного виховання до Дня Збройних сил 
України.

Центром дозвілля молоді Сумської міської ради реалізовані проекти з 
патріотичного виховання молоді: Арт - проект «Сумські мурали», молодіжна спортивно- 
туристична програма «Ревин Яр», творчий конкурс першокурсників «Зустрічайте: це - 
ми!», змагання зі страйкболу. Організовано екскурсію до Будинку Уряду та Верховної 
Ради України.

У напрямку популяризації та утвердження здорового і безпечного способу 
життя відділом спільно з КУ СМР «Сумський міський центр дозвілля молоді» 
проведено:: молодіжний фестиваль «Танцювальний місяць в Сумах «ЛЮТІ ТАНЦІ», 
молодіжний конкурс «Sumy Extreme Style-14», фестиваль з екстремальних видів танцю 
«Різдвяний батл», конкурсна танцювальна програма «StudDance» для студентів ВНЗ 
міста Суми (коледжі та університети). Молодіжна програма у форматі байдаркових 
сплавів «Байд-тур», змагання зі страйкболу, інформаційно-просвітницьку акцію «Суми 
місто без тютюнового диму», фестиваль «4ncToFest».

До Днів сталої енергії організовано «Sumy Energy Fest», ідея фестивалю - 
об’єднання громади міста за допомогою музики, творчості та спорту, пропагування 
дбайливого ставлення до навколишнього середовища, здорового способу життя, 
розвитку технологій на основі відновлюваної енергії, місцевого підприємництва та 
споживання місцевих товарів та продуктів, що разом призводить до сталого розвитку 
міста.



Міський центр дозвілля молоді взяв участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращі 
практики молодіжної роботи в Україні». За результатами даного конкурсу проект Центру 
«Літній англомовний наметовий табір «Joy Camp» ввійшов до каталогу Кращих практик 
молодіжної роботи в Україні.

Для розвитку неформальної освіти протягом року проведені тренінгові курси 
для студентів ВНЗ I-IV рівнів акредитації та представників громадських організацій, 
активістів шкільного самоврядування з наступних тем: «Написання проектів»,
«Менеджмент організацій», «Фінансовий менеджмент організацій», «PR- технології», 
«Фандрайзинг», «Здоровий спосіб життя та протидії негативним явищам в молодіжному 
середовищі». Міський конкурс для старшокласників та студентів «Лідерські поєдинки», 
молодіжна програма «ВИБІР 2017». Організовано просвітницько-виховну молодіжну 
програму до Дня Свропи, спрямовану на формування у молодіжному середовищі 
європейських цінностей. Захід передбачав проведення ярмарки від Євроклубів міста. У 
закладах освіти міста реалізуються програми «Сприяння просвітницькій роботі «рівний -  
рівному».

Для лідерів студентського самоврядування організовано відкритий молодіжний 
форум «Студентське самоврядування» за участю студентських лідерів міста та інших 
регіонів України. На форумі учасники ознайомилися з діяльністю ГО «Молодіжна 
правозахисна агенція», ГО «Українська Молодіжна рада», були висвітлені питання 
впливу реформування освітньої діяльності на студентів, зміни в законодавстві щодо 
освіти. В рамках Форуму молодь сформувала Резолюцію до законопроекту про молодь.

Для підтримки інтелектуально обдарованої молоді проведено Чемпіонат міста з 
інтелектуальної гри «Своя гра» за участю 600 учнів шкіл міста.

У 2017 році працівниками центру дозвілля молоді було пройдено навчання за 
програмою «Молодіжний працівник» - Всеукраїнська навчальна програма, розроблена 
програмою молодіжного розвитку ПРООН. Реалізується спільно з Міністерством молоді 
та спорту України та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики. 2 
працівниці центру є досвідченими тренерами, які активно проводять навчання в місті 
Суми.

Проводяться заходи, направлені на сприяння працевлаштування молоді. З
метою залучення молоді до роботи в органах виконавчої влади, відділом у справах 
молоді та спорту традиційно проведено стажування молоді в органах місцевого 
самоврядування, виконавчих органах Сумської міської ради, підприємствах, установах та 
організаціях комунальної форми власності.

Для стажистів було організовано різноманітні тренінги, такі як: 
«Медіаграмотність», «Подолання дискримінації молоді при трудових відносинах: 
Працевлаштування. Робота. Звільнення», «Лідерство та публічні виступи», «Команда та 
командоутворення».

Стажування пройшли 45 осіб, 33 особи рекомендовано до кадрового резерву на 
посади посадових осіб місцевого самоврядування Сумської міської ради, 2 особи 
працевлаштовані в органах місцевого самоврядування.

В рамках реалізації Всеукраїнського проекту «День кар’єри», проведено захід 
«Крок до кар’єри». Проект передбачав цикл заходів: ярмарку вакансій, тренінги, 
майстер-класи та презентації від роботодавців, з метою впровадження ефективного 
механізму налагодження діалогу між роботодавцями та молоддю, яка шукає можливості 
працевлаштування та реалізацію особистісного розвитку в місті Суми.

З метою підтримки інститутів громадянського суспільства проведено конкурс 
проектів програм, розроблених інститутами громадянського суспільства у сфері роботи з 
дітьми та молоддю. Реалізовано 13 проектів, які отримали фінансову підтримку з 
міського бюджету у сумі 324 417,00, а саме:



- «Видання літературного збірника кращих творів школярів міста Суми «Диво, 
диво калинове» від ГО «Сумське обласне товариство «Просвіта» імені Тараса 
Шевченка»;

- «Я розповім тобі про Суми» ГО «Молодіжна педагогічна спілка»;
- «Табір миру» ГО «Молодіжна педагогічна спілка;
- «День вуличної музики» ГО «Молодіжна педагогічна спілка;
- «Sumy Step Up - 2017» ГО «Молодіжна педагогічна спілка»;
- XX ленд арт симпозіум «Простір Покордоння» проект «Перехрестя часів» ГО 

«Мистецька агенція «Простір покордоння».;
- «Козацьким шляхом» Сумський обласний осередок Всеукраїнської молодіжної 

громадської організації «Національна Організація Скаутів України»;
- «#зДН_иА» СММГО«Ліцей»;
- «Українські вечорниці» ГС «Сумський обласний комітет молодіжних 

організацій»;
- «Майстерня спілкування» ГО «Рада молодих вчених»;
- «Еколого-біологічний табір «Вакалівщина» ГО «Молодіжне об’єднання Січ»;
- «Здоровий спосіб життя» ГО «Професійна ліга соціальних працівників 

Сумщини»;
- «Освітньо-краєзнавча гра -  загадкові та прекрасні Суми» ГО «Центр розвитку 

території та соціального маркетингу «ТриторІя».
З метою організації дозвілля молоді, підтримки талановитої молоді проведено 

XXIX відкритий фестиваль авторської пісні та співаної поезії серед дітей та молоді. В 
рамках фестивалю «Булат» проведено навчальні майстер-класи: «Основи постановки 
вокального дихання»; «Поетична майстерність»; «Гітарний акомпонемент»; «Акторська 
майстерність». Проведено відкриті міські змагання з картингу; конкурсну програму до 
Дня Студента «Кращий студент». Організовано проект «Побачення з Євробаченням» - 
сумські співаки, музичні та танцювальні колективи демонстрували виступи України в 
пісенному конкурсі, транслювався фінал євробачення на екрані з телеканалу «UA 
перший», фестиваль КВН «Кубок мера-2017».

Відділом організовано участь команди міста «Гостинница 72» (переможці «Кубка 
мера КВН -  2016») у фестивалі «Ліга Сміху» студії «Квартал-95» у м. Одеса та 1/8 
фіналу «Одеської ліги Сміху», у Всеукраїнському фестивалі дитячих та юнацьких 
команд КВН «ЖАРТ-ПТИЦЯ» •

З метою підтримки волонтерського руху, відділ постійно долучається до 
Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця» (збір коштів для придбання 
обладнання для дитячих лікувальних закладів), проведено фінальний благодійний 
концерт в рамках проведення Всеукраїнської благодійної акції «Серце до серця».

З 2016 року «Сумський міський центр дозвілля молоді» є партнером молодіжної 
програми Корпусу Миру США.

Місто Суми взяло участь у національному конкурсі «Молодіжна столиця України».
Відділом проводиться робота щодо організації та проведення оздоровчо- 

відпочинкової кампанії.
Прогнозовані показники по організації і проведенню оздоровчої роботи в м. 

Суми, виконані в повному обсязі.
У місті Суми 24110 дітей шкільного віку, які підлягали оздоровленню і 

відпочинку. Оздоровлено -  13104 дитини, що становило 54,3 % від загальної кількості 
і дітей шкільного віку і 3968 дітей дошкільного віку. Усього -  17072 дитини міста 
(70,8%).

У 6 позаміських дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, оздоровлено 
3854 дітей, у 2016 році -  3608 дітей.



У навчальних закладах влітку працювало 58 таборів з денним перебуванням: 31 
пришкільний, 24 профільних, три табори праці та відпочинку.

З 01 червня 2017 року усі дошкільні навчальні заклади міста були переведені на 
літній оздоровчий режим роботи.

Першочергова увага, як і в попередні роки, приділялася оздоровленню дітей 
пільгових категорій. За літній період 2017 року відпочинком і оздоровленням було 
охоплено 8873 дітей, які потребують особливої соціальної уваги та підтримки,

Альтернативними формами оздоровлення за кошти міського бюджету та кошти, 
виділені на реалізацію проектів (заходів), розроблених інститутами громадянського 
суспільства, у наметових таборах пересувного типу Сумської області оздоровилося 616 
талановитої молоді, активістів громадського руху і студентського самоврядування: 
«Сузір’я» - 146, «Табір миру» - 100, «Козацьким шляхом» - 20 дітей; «Ревин Яр» - 100, 
«Коловрат»- 100, «Літо мужності» - 100, англомовному таборі -  50.

У дитячих центрах України «Артек» (м. Київ, Пуща-Водицький лісопарк), 
«Молода гвардія» (м. Одеса) -  оздоровлено 47 дітей. Оздоровлення дітей у ДЦ України 
продовжується протягом усього року. У позаміському закладі оздоровлення та 
відпочинку Херсонської області «Прибрежний» (Скадовський район, смт. Лазурне), за 
кошти обласного і міського бюджетів забезпечено оздоровленням і відпочинком 27 
дітей, 6 дітей віком до 7 років (батьки яких загинули в АТО) разом з матерями, і 20 дітей, 
батьки яких є учасникам бойових дій в зоні проведення АТО.

З метою покращення якості надання транспортних послуг на міських 
тролейбусних та автобусних маршрутах загального користування, встановлено порядок 
надання пільгового проїзду студентам денної форми навчання вищих навчальних 
закладів І-ГУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів 
міста Суми:

Квитки реалізуються у касі підприємства «Електроавтотранс» (вул.Харківська,
113) та на лінії у кондукторів тролейбусів.

У 2017 році реалізовано 88 проїзних квитків для студентів вищих навчальних 
закладів І-ІУ рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів 
міста Суми:

На підпрограму 4 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом студентам ВНЗ 1-4 рівнів акредитації» з міського бюджету 
використано 4296,00 грн.

Сумський міський голова
Виконавець: Красношевська Н.М.

О.М. Лисенко
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Проект
«оприлюднено

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
_  СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

»

від №
м. Суми

Про хід виконання рішення Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 174-МР «Про програму «Фізична 
культура і спорт в місті Суми на 2016- 
2018 роки» (зі змінами), за підсумками 
2017 року

На виконання рішення Сумської міської ради від 29 лютого 2012 року № 
1207-МР «Про Положення про Порядок розробки, затвердження та виконання 
міських цільових (комплексних) програм, програми економічного і соціального 
розвитку міста Суми та виконання міського бюджету» (зі змінами), керуючись 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника відділу у справах молоді та спорту Сумської 
міської ради Красношевської Н.М. про хід виконання рішення Сумської міської 
ради від 24 грудня 2015 року № 174-МР «Про програму «Фізична культура і 
спорт в місті Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами), за підсумками 2017року, 
прийняти до відома (додається).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець Красношевська Н.М.

Ініціатор розгляду питання -  Сумський міський голова (Лисенко О.М.)
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
до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання рішення Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 
174-МР «Про програму «Фізична 
культура і спорт в місті Суми на 2016- 
2018 роки» (зі змінами), за
підсумками 2017 року» 
від №

Інформація
про хід виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 174-МР «Про програму «Фізична культура і спорт в місті Суми на 2016-2018
роки» (зі змінами), за підсумками 2017 року

Відповідно до Закону України від 24 грудня 1993 року № 3808-ХІІ «Про 
фізичну культуру і спорт» (зі змінами), розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 31 серпня 2011 р. № 828-р «Про схвалення Концепції загальнодержавної 
цільової спеціальної програми розвитку фізичної культури і спорту» та рішення 
Сумської обласної ради шостого скликання від 23 травня 2012 року «Про 
Програму розвитку фізичної культури і спорту в Сумській області» Сумською 
міською радою прийнято рішення «Про програму «Фізична культура і спорт в 
місті Суми на 2016 -  2018 роки».

Метою програми є залучення широких верств населення до масового спорту, 
популяризації здорового способу життя. Створення умов на рівні сучасних вимог 
для занять фізичною культурою та спортом. Розвиток олімпійського та 
неолімпійського спорту шляхом максимальної реалізації здібностей обдарованої 
молоді у дитячо-юнацькому, спорті вищих досягнень та виховання її в дусі 
олімпізму. Зміцнення здоров’я, гармонійного формування її особистості засобами 
фізичної культури і спорту.

За 2017 рік використано коштів міського бюджету у сумі 27 577,7 тис. грн., 
у тому числі:

- проведення спортивно-масових заходів (навчально-тренувальних зборів і 
змагань) -  2 020,0 тис. грн.;

- утримання 6-ти дитячо-юнацьких спортивних шкіл (КДЮСШ № 1, 
КДЮСІП № 2, КДЮСШ «Суми», КДЮСШ единоборств, ДЮСШ з вільної 
боротьби, СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики) -  11 611,5 тис. грн.;

- надання фінансової підтримки 5 ДЮСШ (Сумська міська ДЮСШ 
«Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», ДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», 
міська ДЮСШ «Колос», ДЮСШ «Авангард») -  6 189,6 тис. грн.;

- утримання міського центру фізичного здоров’я населення «Спорт для 
всіх» -  2 818,3 тис. грн.;

надання фінансової підтримки комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка» - 3 159,6 грн.;

надання фінансової підтримки комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» - 1 433,1 грн.;

- виплата стипендії 30 талановитим спортсменам -  345,6 тис. грн.



На 2017 рік було заплановано проведення 151 заходу, проведено -  156, а
саме:
•  загальноміських 31, це спартакіади команд промислових підприємств, вищих 

навчальних закладів 1-2 та 3-4 рівнів акредитації, професійно-технічних 
навчальних закладів, в яких взяло участь 27 колективів фізкультури;

• 2 міських днів здоров’я з лижних гонок та спортивного орієнтування;
• спартакіаду серед команд допризовної та призовної молоді;
• 54 чемпіонатів, кубків, турнірів (міні-футбол, спортивні танці, кіокушинкай, 

шахи, футзал, футбол, важка атлетика, кінний спорт, спортивна ходьба, водний 
туризм, спортивна радіопеленгація, спортивної аеробіки, функціонального 
багатоборства, легкої атлетики, плавання та інші);

•  12 навчально-тренувальних зборів з легкої атлетики, боксу, сумо, вільної 
боротьби, біатлону, хокею з шайбою, дзюдо та волейболу;

• забезпечено участь провідних спортсменів міста та їх тренерів у 55 змаганнях 
різних рівнів (чемпіонатах України, Європи, Світу, міжнародних турнірах) зі 
спортивної аеробіки, радіопеленгації, футболу, боротьби самбо, вільної 
боротьби, стрільби з луку, велоспорту, тенісу, шахів, веслувального слалому, 
сумо, карате, пауерліфтингу, комбат Дзю-дзюцу, волейболу, дзюдо, плавання, 
армспорту, тенісу та інші;

• урочисті заходи до Дня фізичної культури та спорту з нагородженням команд- 
переможниць спартакіад міста, кращих фахівців галузі та відзначення 
федерацій з видів спорту.

У заходах взяло участь 9685 спортсменів.
Для забезпечення розвитку здібностей в обраному виді спорту, підготовки 

збірних команд міста, у місті працює 22 дитячо-юнацьких спортивних шкіл, в 
яких 341 тренерів-викладачів, у тому числі 226 штатних, проводять роботу з 6 614 
вихованцями з 45 видах спорту.

За підсумки 2017 року, до складу збірних команд України з видів спорту 
входить 212 провідних спортсменів міста.

Протягом року присвоєні почесні звання та спортивні розряди:
- Заслужений працівник фізичної культури і спорту України Макаєвій Світлані 
Миколаївні -  хокей на траві;
- Заслужений тренер України Голубу Юрію Юрійовичу -  сумо, Кроту Василю 
Васильовичу -  біатлон;
- З майстрів спорту України міжнародного класу;
-3 2  майстри спорту;
- 205 кандидатів в майстри спорту;
- 259 спортсменів перших розрядів та 2141 масових розрядів.

На утриманні міського бюджету знаходиться 6 дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, якими здійснюється навчально-тренувальна робота серед 2172 
вихованців в обраних 22 видах спорту. Учнями-спортсменами взято участь у 289 
змаганнях різних рівнів, де завойовано 1175 призових місць.

Кращими досягненнями вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл у 
міжнародних змаганнях стали: переможці та призери чемпіонату Світу з 
панктратіону -  Козлов Олександр, Боряк Ілія, Новак Олексій, Кривошей 
Владислав, Бутко Іван, бронзовий призер кубку Світу з панкратіону -  Харченко



спортивним обладнанням; 18 -  тенісних кортів, 13 -  футбольних полів, 69 -  
інших майданчиків.

У місті працюють 50 спортивних клубів, з яких 28 спортивної, 15 -
фізкультурно-оздоровчої та 7 -  спортивної та фізкультурно-оздоровчої
спрямованості, а саме: Атлет, Нокаут, Альпініст, Теніс Плюс, Флеш, Енергія, 
Терра-С, Аякс, Саторі, Голівуд, Візаві, Силует, Кемпо, Олімпієць-1, Дельта та 
інші, в яких займається 10 661 особа.

Загальна кількість вихованців, учнів, студентів, які відвідують 
заняття/уроки з фізичної культури (фізичного виховання) 54 896, особи, охоплені 
фізкультурно-оздоровчою діяльністю -  51 850, з них дітей і підлітків віком від 6 
до 18 років - 24 тисяч 270 чоловік.

Продовжуючи виконання програми у 2018 році плануємо продовжити 
залучення мешканців міста до занять фізичною культурою та спортом, провести 
роботи по покращенню матеріально-технічних баз спортивних закладів і установ 
міста, забезпечення участі провідних спортсменів міста у змаганнях різних рівнів, 
продовжити реконструкцію та будівництво спортивних об’єктів стадіону 
«Авангард», будівництво нових дитячих та спортивних майданчиків за місцем 
проживання, завершити реконструкцію грального поля по вулиці Якіра.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.



Іван, переможці та призери чемпіонату Європи з панкратіону -  Голомідов Антон 
та Михайліченко В ’яче с лав.

Учасниця XXXI літніх Олімпійських іграх 2016 року (м. Ріо-де-Жанейро, 
Бразилія), майстер спорту України міжнародного класу з легкої атлетики Інна 
Кашина посіла 4 місце у кубку Європи зі спортивної ходьби (м. Подебради, 
Чехія).

Під час літньої оздоровчої кампанії за рахунок міського бюджету та 
батьківських коштів оздоровлено 340 вихованців.

За рахунок коштів міського бюджету ведеться поліпшення матеріальної та 
фізкультурно-спортивних баз підпорядкованих структур, а саме: проведено 
капітальний ремонт спортивного залу ДЮСШ вільної боротьби, придбано 
комп’ютерну техніку для КДЮСШ «Суми», комп’ютерну техніку та 
багатофункціональний пристрій для СДЮСШОР В.Голубничого з легкої 
атлетики, спортивний інвентар, обладнання (тренажер «Орбітрек», бігова 
доріжка, лапи, мішок, меблі для роздягалень) для КДЮСШ единоборств.

За рахунок коштів державного бюджету у сумі 185,0 тис. грн. та міського 
бюджету 5,5 тис. грн. придбано спортивний інвентар для відділення спортивної 
гімнастики КДЮСШ № 2 м. Суми управління освіти і науки.

Для забезпечення розвитку спорту вищих досягнень надається фінансова 
підтримка комунальному підприємству Сумської міської ради «Муніципальний 
спортивний клуб з хокею на траві «Сумчанка», команда якого стала володарем 
Кубку Європейських чемпіонів з індорхокею (м. Шауляй, Литва), 5 місце
у Кубку Європейських чемпіонів з хокею на траві в м. Мюнхен (Німеччина), де 
суперниками були 10 найсильніших клубів Європи. Нашій команді вдалося 
зайняти, залишивши позаду провідні клуби з Ірландії, Італії, Швейцарії, 2 місце з 
восьми команд в міжнародному турнірі з індорхокею в м. Уртрехт (Нідерланди).

Для підготовки кваліфікованих спортсменів з тенісу, залучення населення до 
занять спортом, в місті працює комунальне підприємство «Муніципальний 
спортивний клуб «Тенісна Академія», яким організовано і проведено 25 
спортивно-видовищних та культурно-масових заходів, спрямованих на пропаганду 
здорового способу життя, занять тенісом та в 46-ти змаганнях різних рівнів 
вихованці підприємства взяли участь, завойовано 28 призових місць. Вихованка 
підприємства -  Пархоменко Ганна, стала переможницею чемпіонату України з 
тенісу в особистому та парному заліках. Вихованці академії, Костюк Єлизавета, 
Довгопол Нікіта -  чемпіонка та бронзовий призер всеукраїнського турніру та інші.

Команда підприємства з настільного тенісу стала срібним призером 
чемпіонату України суперліги сезону 2016-2017  роки та срібним призером Кубку 
України серед чоловічих команд сезону 2017 року. Гравці команди, майстри 
спорту України, в особистому заліку Тужилін Олександр став володарем Кубку 
України та чемпіоном України в змішаному парному розряді, Сарматов Олексій -  
срібним призером Кубку України.

З метою поліпшення умов праці працівникам підприємства за рахунок 
коштів міського бюджету в сумі 96,2 тис. грн. проведено капітальний ремонт 
приміщень та роздягалень у міському парку відпочинку ім. Кожедуба.

За підсумками виступу спортсменів, які посіли 1-6 місце на чемпіонатах, 
Кубках Світу та Європи, всесвітніх іграх, 1-3 -  на чемпіонатах та Кубках України, 
всеукраїнських спортивних іграх, спортивних іграх молоді України, юнацьких 
спортивних іграх України призначено 45 талановитим спортсменам (15 в 1 
півріччі та ЗО у 2 півріччі 2017 року) міста стипендії міського голови для



підвищення морального заохочення та стимулювання їх за успішний виступ на 
змаганнях різних рівнів в розмірі 100 відсотків (10 -  категорія чоловіки, жінки), 
80 відсотків (10 -  юніори, юніорки), 60 відсотків (10 -  юнаки та дівчата) від 
прожиткового мінімуму, встановленого на 1 січня року звітного року.

Для залучення широких верств населення до оздоровчих занять, створення 
умов розвитку фізкультурно-спортивного руху, працює міський центр фізичного 
здоров’я населення «Спорт для всіх», в оперативному управлінні якого 
знаходиться стадіон «Авангард», 7 клубів за місцем проживання. Центром 
організовано та проведено 86 змагань для різних верств населення за місцем 
проживання, в яких взяло участь понад 2500 осіб. Під час оздоровчої літньої 
кампанії проведена спартакіада серед заміських оздоровчих таборів з 5 видів 
спорту (шахи, шашки, настільний теніс, юнбол, міні-футбол). За підсумками 
трьох змін переможцями спартакіади стали табори: «Чайка» ПАТ «Сумське 
НЕЮ» - 1 місце, «Універ» СумДУ - 2, «Сонячний» ПАТ «Сумський завод 
Насосенергомаш» - 3 місце.

При міському центрі працюють фізкультурно-оздоровчі групи: 
туристичний клуб, велоклуб «Суми», група загально-фізичної підготовки, три 
групи з футболу серед ветеранів, міні-футбол та плавання.

З метою поліпшення та зміцнення матеріально-технічної бази Центру 
здійснено поточний ремонт 3-х клубів за місцем проживання «Тітан» (вул.
Котляревського, 1/1), «Олімпієць» (вул. Борова, 47) і «Гармонія» (пр.
Курський, 51) на суму 345,6 тис. грн.

З метою підтримки громадського спортивного руху надається фінансова 
підтримка 5 ДЮСШ фізкультурно-спортивних товариств, в яких займається 1106 
вихованців з 20 видів спорту. Вихованці взяли участь у 164 змаганнях різних 
рівнів та завоювали 522 призових місця.

Переможцями та призерами міжнародних змагань стали: чемпіон Свропи з 
карате WUKF (м. Клуж-Напока, Румунія) - Маленко Олександр, чемпіони та 
призери чемпіонату Європи з сумо -  Кожухов Микола, В’юн Владислав, 
Цибульняк Максим, Грінченко Микола, Борісов Дмитро, Солодовніков Максим, 
чемпіонка Європи з пауерліфтингу (м. Юторніо, Фінляндія) -  Рикун Анна, 
бронзивий призер чемпіонату Свропи з греплінгу та панкратіону (м. Новий Сад, 
Сербія) -  Горобець Кирил, переможці та призери чемпіонату Європи з 
панкратіону (м. Бріндізі, Італія) -  Сушко Олена, Костенко Олександр, Одінцов 
Олександр, чемпіон та призер кубку Світу з панкратіону (м. Будапешт, 
Угорщина) -  Одінцов Олександр, учасниця всесвітніх ігор 2017 року (м. 
Вроцлаві, Польща- 4 місце), бронзова призерка чемпіонату Свропи зі спортивної 
аеробіки (м. Антона, Італія) -  Великодна Катерина. Під час літньої оздоровчої 
кампанії за рахунок батьківських коштів оздоровлено 305 вихованці.

Для забезпечення розвитку інфраструктури міста Суми проведені роботи з 
будівництва та реконструкції спортивних об’єктів:

- капітальний ремонт приміщень ДЮСШ з вільної боротьби -  1 196,0 тис.
грн.;

- реконструкція стадіону «Авангард» - 11 058,4 тис. грн.;
- реконструкція грального поля по вул. Якіра -  4 069,5 тис. грн.;
- будівництво 11 спортивних майданчиків -739,1  тис. грн.
На території міста розташовані 134 площинні спортивні споруди, в тому 

числі: 34 -  майданчиків з тренажерним обладнанням та нестандартним



Проект
«Оприлюднено «___»____ 2018р.»

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від__________ 2018 року №  -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 27 грудня 
2006 року № 309-МР «Про створення 
міського комунального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна школа з 
вільної боротьби» (зі змінами)

У зв’язку з необхідністю введення 0,5 ставки бухгалтера для якісного 
здійснення бухгалтерського обліку та звітності, проведення тендерних 
закупівель, відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від
30.07.2013 р. № 37 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл», керуючись статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 
року № 309-МР «Про створення міського комунального закладу «Дитячо- 
юнацька спортивна школа з вільної боротьби» (зі змінами), а саме:

1.1. У пункті 1 рішення цифри «18,0» замінити на «18,5».
1.2. Додаток 1 «Штати МКЗ «ДЮСІП з вільної боротьби» до рішення 

викласти у новій редакції згідно з додатком до цього рішення.
2. Рішення Сумської міської ради від 04 червня 2014 року № 3357-МР 

«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 27 грудня 2006 
року № 309-МР «Про створення міського комунального закладу «Дитячо- 
юнацька спортивна школа з вільної боротьби» (зі змінами)» вважати таким, 
що втратило чинність.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.
___________________ 2018 р.



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 27 грудня 
2006 року № 309-МР «Про
створення міського комунального 
закладу «Дитячо-юнацька спортивна 
школа з вільної боротьби» 
(зі змінами)»
від № -МР

Штати МКЗ «ДЮСШ з вільної боротьби»

№
з/п

Назва посад та найменування професій Кількість штатних 
одиниць

1. Директор 1
2. Заступник директора 1
3. Інструктор -  методист 1
4. Головний бухгалтер 1
5. Бухгалтер 1
6. Прибиральник службових та виробничих 

приміщень
0,5

7. Т ренери-викладачі 13,0
Всього: 18,5

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.
_______________________ 2018 р.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту (Мельник В.А.).
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



Проект
«Оприлюднено «___»____ 2018р.»

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від_____ 2018 року №  -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 22 вересня 
2010 року № 4387-МР «Про створення 
міського комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька
спортивна школа «Суми» (зі змінами)

У зв’язку з необхідністю введення 0,5 ставки бухгалтера для якісного 
здійснення бухгалтерського обліку та звітності, проведення тендерних 
закупівель, відповідно до наказу Міністерства молоді та спорту України від
30.07.2013 р. № 37 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл», керуючись статтею 25 Закону України «Про 
місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 22 вересня 2010 
року № 4387-МР «Про створення міського комунального закладу 
«Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми» (зі змінами), а саме:

1.1. Додаток 1 «Штати МКЗ КДЮСШ «Суми» до рішення викласти у 
новій редакції згідно з додатком до цього рішення.

2. Рішення Сумської міської ради від 04 червня 2014 року № 3358-МР 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 22 вересня 2010 
року № 4387-МР «Про створення міського комунального закладу «Дитячо- 
юнацька спортивна школа «Фрунзенець» (зі змінами)» вважати таким, що 
втратило чинність.

3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.
_ _ _    2018 р.



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 22 вересня 
2010 року № 4387-МР «Про створення 
міського комунального закладу 
«Дитячо-юнацька спортивна школа 
«Суми» (зі змінами) 
від № -МР

Штати МКЗ КДЮСШ «Суми»

№
з/п

Назва посад та найменування професій Кількість штатних 
одиниць

1. Директор 1
2. Заступник директора 1
3. Інструктор -  методист 1
4. Головний бухгалтер 1
5. Бухгалтер 1
6. Лікар 0,5
7. Медична сестра 1
8. Прибиральник службових та виробничих 

приміщень
1,5

9. Тренери-викладачі (у тому числі старші 
тренери-викладачі)

23

Всього: 31,0

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.
_____________________________ 2 0 1 8  р .

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту (Мельник В.А.).
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



Проект
«оприлюднено___________ »

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
_  СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від №
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 26 вересня 
2012 року № 1731-МР «Про створення 
комунального підприємства
«Муніципальний спортивний клуб 
«Тенісна Академія» Сумської міської 
ради та затвердження його Статуту»
(зі змінами)

З метою приведення штатів комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради 
відповідно до наказу Міністерства України у справах молоді та спорту від 
23.09.2005 № 2097 «Про впорядкування умов оплати праці працівників 
бюджетних установ, закладів та організацій галузі фізичної культури і 
спорту», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування 
в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:
1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 26 вересня 2012 

року № 1731-МР «Про створення комунального підприємства 
«Муніципальний спортивний клуб «Тенісна Академія» Сумської міської ради 
та затвердження його Статуту» (зі змінами), а саме:

1.1. У пункті 9 додатку 2 «Штати КП «МСК «Тенісна Академія» СМР» 
слова «Робітник з благоустрою (двірник)» замінити на «Двірник».

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Красношевська Н.М.
__________________  2018 р.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та 
спорту (Мельник В А.).
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

І



Проект 0
«оприлюднено <1 5 .0  2 . 4$  »

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ_______ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від № -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 із збільшенням фінансування на організацію та проведення 
змагань з олімпійських видів спорту, чисельності працівників у дитячо- 
юнацьких спортивних школах, виконання виборчих програм і доручень 
виборців, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

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:

133 113 634 грн., 
у т.ч. по роках:
2016 рік -  ЗО 598 443 грн.
2017 рік -  46 878 685 грн.
2018 рік -  55 636 506 грн.

9.1. коштів міського 
бюджету

9.2. коштів державного 
бюджету

128 655 434 грн., 
у т.ч. по роках:
2016 р ік -30 513 443 грн.
2017 рік -  42 606 685 грн.
2018 рік -  55 535 306 грн.

4 185 000 грн., 
у т.ч. по роках:
2017 рік- 4  185 000 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:

30 598 443 46 878 685 56 136 506 133 613 634

міський бюджет 30 513 443 42 606 685 55 535 306 129 155 434
державний бюджет 4 185 000 4 185 000
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 заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець Красношевська Н.М.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту (Мельник В.А.).
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



Проект 
оприлюднено
1 2 .0 2 .2 0 1 8  р .

С у м с ь к а  м іс ь к а  р а д а
VII СКЛИКАННЯ_________СЕСІЯ

РІШЕННЯ

в ід ___________ 20__року № ____ -  МР
м. Суми

Про виконання рішення Сумської 
міської ради від 19 червня 2013 року 
№ 2455-МР «Про затвердження
Програми зайнятості населення 
м. Суми на період до 2017 року» 
за 2017 рік

З метою забезпечення реалізації державної політики зайнятості населення 
відповідно до пункту 4 статті 18 Закону України «Про зайнятість населення», 
статті 7 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне 
страхування на випадок безробіття», керуючись пунктом 22 частини першої 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію директора департаменту соціального захисту населення 
Сумської міської ради Масік Т.О. про виконання рішення Сумської міської 
ради від 19 червня 2013 року № 2455-МР «Про затвердження Програми 
зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року» за 2017 рік прийняти до 
відома (додасться).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Сумської міської ради 
від 19 червня 2013 року № 2455-МР «Про затвердження Програми зайнятості 
населення м. Суми на період до 2017 року».

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Масік Т.О.

Ініціатор розгляду питання - виконавчий комітет Сумської міської ради
Проект рішення підготовлено департаментом соціального захисту населення Сумської
міської ради
Доповідач: директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради 
Масік Т.О.



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про виконання рішення Сумської 
міської ради від 19 червня 2013 року 
№ 2455-МР «Про затвердження
Програми зайнятості населення 
м. Суми на період до 2017 року» 
за 2017 рік»
від 2017 року № -МР

ІНФОРМАЦІЯ
про виконання рішення Сумської міської ради від 19 червня 2013 року 

№ 2455-МР «Про затвердження Програми зайнятості населення м. Суми на
період до 2017 року» за 2017 рік

Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року, яка 
затверджена рішенням Сумської міської ради від 19 червня 2013 року 
№ 2455-МР, спрямовувалась на забезпечення кількісної і якісної
збалансованості ринку праці, запобігання масовому безробіттю, вжиття 
комплексу заходів щодо сприяння працевлаштуванню шляхом здійснення 
активної політики на ринку праці і надання соціальної та матеріальної 
підтримки громадянам, що потребували соціального захисту.

Основними напрямками реалізації Програми були:
- сприяння збереженню та створенню нових робочих місць;
- сприяння у працевлаштуванні незайнятим громадянам;
- залучення безробітних громадян до підприємницької діяльності шляхом 

сприяння в навчанні за професіями, які спонукають до самозайнятості;
- залучення безробітних громадян до громадських робіт та інших робіт 

тимчасового характеру;
- стимулювання роботодавців та мотивація до легальної зайнятості;
- організація професійного навчання та перенавчання відповідно до потреб 

ринку праці;
- зниження тривалості безробіття шляхом реалізації заходів активної 

політики зайнятості;
- сприяння у працевлаштуванні громадянам, які потребують соціального 

захисту.
За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводився аналіз 

стану створення робочих місць, що значним чином впливало на рівень 
зайнятості. В 2017 році в місті створено 5782 робочих місця, що на 645 місць 
(12,6%) більше ніж у 2016 році та на 682 місця (13,4%) більше ніж планувалось 
на рік (5100). Серед новостворених робочих місць: 2493 -  у юридичних осіб та 
3289 -  в малому бізнесі (зареєстровано 2454 фізичні особи як суб’єктів 
підприємницької діяльності, укладено 835 трудових договорів між 
підприємцями та найманими працівниками).

Найбільшу кількість робочих місць у юридичних осіб створено в 
промислових підприємствах -  908 (36,4%), в т.ч.: ТОВ «Суми-Цукор» -  419,
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TOB «Сумська насосна техніка» -  121, ТОВ «Гуалапак Україна» -  114, 
ПАТ «Технологія» -  79, ТОВ «Гуала Кложерс Україна» -  42; в торгівлі -  567 
(22,7%): ТОВ «Інсігнія-С» -9 1 ,  ТОВ «Клайм-С» -  90, ТОВ «Спринтер Суми» -  
50 (торгівля пальним), на будівництві -  190 (7,6%): ТОВ «Будсвіт-Україна» -  
76, ТОВ «Еллта» -  33.

Це сприяло збільшенню кількості вакансій до 01.01.2017 на 89 посад 
(15,0%) і на 01.01.2018 їх нараховувалось 683, відповідно зменшилась 
чисельність безробітних на 67 осіб (3,1%), на 01.01.2018 на обліку в Сумському 
міському центрі зайнятості перебувало 2123 особи. Навантаження безробітних 
на одне вільне робоче місце зменшилось з 4 до 3 осіб.

В 2017 році послугами служби зайнятості скористалось 6956 безробітних, 
працевлаштовано 5369 осіб, що на 1133 особи (26,7%) більше ніж у 2016 році та 
на 11,9% перевищує плановий показник. Серед працевлаштованих безробітних 
1340 осіб мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 104 особи з 
обмеженими фізичними можливостями, 80 осіб з числа учасників АТО, 32 
внутрішньо переміщені особи.

Питома вага працевлаштованих безробітних за видами діяльності 
належала: промисловості -  24,2% та торгівлі -  17,3%.

Разом з тим, залишався кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу 
силу та її пропозицією. Так, 64,3% безробітних (1366 осіб) потребували 
працевлаштування на посади службовців (бухгалтера, економісти, юристи), 
тоді як, лише 30,9% вакансій, які налічувались на 01.01.2018, пропонувались 
для службовців (211 посад) і 69,1% -  для робітників, в основному кранівники, 
слюсарі, електрозварники, маляри-штукатури.

З метою зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу пройшли 
підготовку та перепідготовку за робітничими професіями та професіями, які 
сприяють самозайнятості, 324 безробітних, отримали кошти для 
започаткування власної справи 33 особи, надано ваучери на навчання за 
сприянням служби зайнятості 27 особам віком старше 45 років,
13 роботодавцям компенсовано єдиний соціальний внесок за працевлаштування
14 громадян, що потребують додаткових гарантій, проведено 307 семінарів з 
техніки пошуку роботи, якими охоплено 5457 осіб. Як наслідок, частка 
службовців серед безробітних зменшилась до 01.01.2017 на 1,3%.

Враховуючи постійне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги 
і, як наслідок, збільшення потреби мешканців міста в оформленні субсидії на їх 
оплату, існувала нагальна потреба в організації роботи по інформуванню 
населення про надання житлових субсидій. Тому в 2017 році з міського 
бюджету було профінансовано громадські роботи в соціальній сфері в сумі
356,9 тис. грн. та аналогічну суму за рахунок Фонду загальнообов’язкового 
державного соціального страхування України, участь у цих роботах прийняли 
197 безробітних.

На виконання безробітними громадських робіт з озеленення та 
благоустрою міста, упорядкування місць меморіального поховання і 
пам’ятників в 2017 році з міського бюджету профінансовано 482,6 тис. грн. 
комунальним підприємствам Сумської міської ради «Зелене будівництво»
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(393,5 тис. грн.) та «Спеціалізований комбінат» (89,1 тис. грн.). Участь у 
роботах взяли 448 безробітних.

Всього в 2017 році було направлено на виконання громадських та інших 
робіт тимчасового характеру 772 особи.

Суттєво збільшує можливості безробітних до працевлаштування 
проведення ярмарок та міні-ярмарок вакансій, презентацій роботодавців та 
«днів відкритих дверей». В минулому році проведено 3 ярмарки та 66 міні- 
ярмарок вакансій за участю 104 роботодавців та 1884 безробітних, 
презентовано 14 роботодавців та 126 роботодавцями прийнято участь в 
проведенні «днів відкритих дверей».

Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста 
щодо стану ринку праці, економічних, соціальних та етичних переваг 
отримання легальних доходів, 84 інформації з цих питань висвітлено в засобах 
масової інформації та мережі Інтернет.

Активізовано роботу з популяризації робітничих професій. В 2017 році до 
профорієнтаційних заходів залучено 5332 учня загальноосвітніх шкіл міста, що 
більше ніж втричі порівняно з 2016 роком (1618). Молодих людей 
ознайомлювали зі станом ринку праці, вимогами роботодавців до майбутніх 
спеціалістів, послугами служби зайнятості.

Програма зайнятості населення м. Суми на період до 2017 року виконана 
та рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 2017 року № 2911-МР 
затверджено Програму зайнятості населення м. Суми на 2018 рік.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Масік Т.О.



Проект оприлюднено
16.02.2018 р.

С у м с ь к а  м іс ь к а  р а д а
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від_____________ 2018 року № ____ -МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від ЗО березня 2016 року 
№ 529-МР «Про Положення про
департамент соціального захисту 
населення Сумської міської ради» (зі 
змінами)

З метою впорядкування окремих аспектів діяльності департаменту 
соціального захисту населення Сумської міської ради, на виконання Закону 
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» від 19 
грудня 2017 року № 2249-VIII, керуючись частиною четвертою статті 54 та 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від ЗО березня 
2016 року № 529-МР «Про Положення про департамент соціального захисту 
населення Сумської міської ради» (зі змінами), виклавши додаток до рішення в 
новій редакції (додаток до даного рішення).

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення Сумської міської ради 
від 28 вересня 2017 року № 2610-МР «Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 30 березня 2016 року № 529-МР «Про Положення про 
департамент соціального захисту населення Сумської міської ради» (зі 
змінами)».

3. Дане рішення набирає чинності з дня опублікування.
4. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 

міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дмітрєвскую А.І.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Маринченко С.Б.
Ініціатор розгляду питання -  Сумський міський голова.
Проект рішення підготовлено департаментом соціального захисту населення Сумської міської ради. 
Доповідач: директор департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради Масік Т.О



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від ЗО березня 2016 року 
№ 529-МР «Про Положення про
департамент соціального захисту 
населення Сумської міської ради» (зі 
змінами)»
від 2018 року № ______ -МР

ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення Сумської міської ради 
від__________ 2018 року №  -МР

ПОЛОЖЕННЯ 
про департамент соціального захисту населення 

Сумської міської ради 
(нова редакція)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради 
(далі -  департамент) є виконавчим органом Сумської міської ради.

1.2. Департамент утворюється Сумською міською радою, їй підзвітний і 
підконтрольний, підпорядковується виконавчому комітету Сумської міської ради, 
Сумському міському голові та департаменту соціального захисту населення 
Сумської обласної державної адміністрації.

1.3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією України, 
законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 
органах місцевого самоврядування» та іншими законами України, указами та 
розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 
Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, 
розпорядженнями голови Сумської обласної державної адміністрації, рішеннями 
Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради, 
розпорядженнями Сумського міського голови, вимогами міжнародного та 
національного стандартів ІБО серії 9001, наказами керівника департаменту 
соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації, а 
також цим Положенням.

1.4. Департамент є правонаступником управлінь праці та соціального 
захисту населення Зарічного та КовпакІвського в місті Суми районів, управління 
праці та соціального захисту населення Сумської міської ради та управління 
соціального захисту населення Сумської міської ради.

1.5. Департамент утримується за рахунок коштів міського бюджету.
1.6. Департамент є юридичною особою, має самостійний баланс, 

реєстраційні рахунки в установах Державної казначейської служби України, 
печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Фонд оплати праці працівників та видатки на утримання департаменту 
затверджує Сумська міська рада. Кошторис та штатний розпис департаменту 
затверджує міський голова.
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1.8. Департамент в межах власних завдань та функцій забезпечує 

організацію здійснення власних та делегованих повноважень органів виконавчої 
влади, визначених пунктом «а» частини першої, підпунктами 1,2,3, 4 ,6 ,9 , 
15, 16 пункту «б» частини першої статті 34 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні».

1.9. Юридична адреса департаменту: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35.
1.10. Положення про департамент затверджується Сумською міською

радою.

РОЗДІЛ II. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ

2.1. Департамент очолює директор, який призначається на посаду 
розпорядженням Сумського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії 
Сумської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 
України та за погодженням із керівником департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації. Звільняється з посади 
розпорядженням Сумського міського голови відповідно до чинного законодавства 
України.

Прийняття на посаду заступників директора департаменту здійснюється 
розпорядженням Сумського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії 
Сумської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою законодавством 
України, та за погодженням із керівником департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації відповідно до чинного 
законодавства. Звільнення з посади здійснюється розпорядженням Сумського 
міського голови відповідно до чинного законодавства України.

2.2. Посадові інструкції працівників департаменту затверджуються 
директором департаменту, а посадова інструкція директора департаменту -  
Сумським міським головою, за погодженням із профільним заступником міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради.

2.3. Директор департаменту видає в межах компетенції накази, організовує 
та контролює їх виконання.

РОЗДІЛ III. ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

3.1. Завдання департаменту:
3.1.1. Забезпечення в місті реалізації державної політики у сфері соціально- 

трудових відносин, пенсійного забезпечення, соціального захисту та соціального 
обслуговування населення, у тому числі учасників антитерористичної операції, 
осіб, які перемішуються з тимчасово окупованої території та районів проведення 
антитерористичної операції, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи, а також ведення обліку осіб, які мають право на пільги за соціальною 
ознакою.

3.1.2. Надання за рахунок коштів міського бюджету та благодійних 
надходжень додаткових гарантій щодо соціального захисту населення, у тому 
числі надання пільг, компенсацій та матеріальної допомоги особам, що 
знаходяться у складних життєвих обставинах, у вигляді грошової або натуральної 
допомоги.
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3.1.3. Участь у розробці програми соціального і економічного розвитку 

міста Суми з питань, що стосуються соціального захисту населення, програми 
зайнятості населення міста Суми, міської програми щодо надання додаткових 
пільг та соціальних гарантій окремим категоріям громадян та фінансової 
підтримки громадським організаціям за рахунок коштів міського бюджету міста 
Суми.

3.2. Функції департаменту:
3.2.1. У сфері соціально-трудових відносин та зайнятості:
а) забезпечує співробітництво органів місцевого самоврядування з 

профспілками та їх об’єднаннями, організаціями роботодавців та їх об’єднаннями;
б) здійснює перевірку колективних договорів і територіальних угод іншого 

рівня з метою засвідчення автентичності примірників і копій поданих на 
реєстрацію, забезпечує зберігання копій після проведення повідомної реєстрації;

в) бере участь у розробленні програми зайнятості населення міста Суми та 
у реалізації інших заходів щодо поліпшення ситуації на ринку праці.

3.2.2.3 питань реалізації заходів соціальної підтримки населення:
а) організовує в межах своєї компетенції роботу щодо надання населенню 

субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово- 
комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 
побутового палива, пільг з оплати житлово-комунальних послуг, послуг зв’язку, 
пільг на придбання твердого палива і скрапленого газу та пільгового проїзду 
окремим категоріям громадян, інших пільг, передбачених законодавством 
України тощо;

б) здійснює призначення та виплату державної допомоги сім’ям з дітьми, 
державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям, особам з інвалідністю з 
дитинства та дітям з інвалідністю, тимчасової державної допомоги дітям, батьки 
яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину 
або місце проживання їх невідоме, одноразової матеріальної допомоги особам з 
інвалідністю та непрацюючим малозабезпеченим особам та особам, які 
проживають разом з особою з інвалідністю І та II групи внаслідок психічного 
розладу, компенсаційних виплат фізичним особам, які надають соціальні послуги 
особам, особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю, 
щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, 
матеріальної допомоги військовослужбовцям, звільненим з військової строкової 
служби, а також інших видів державної соціальної допомоги відповідно до 
законодавства України;

в) сприяє громадянам в одержанні документів, необхідних для призначення 
окремих видів допомог, субсидій та надання пільг;

г) проводить електронні звірки інформації від організацій - надавачів послуг 
щодо витрат, пов’язаних з наданням пільг окремим категоріям громадян, з 
відомостями, що містяться в Єдиному державному автоматизованому реєстрі осіб, 
які мають право на пільги;

д) здійснює розрахунки з організаціями-надавачами послуг за надані пільги 
окремим категоріям громадян та призначені житлові субсидії населенню;

е) формує податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на 
користь платників податку, і сум утриманого з них податку отримувачів 
державних соціальних допомог;
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є) проводить інвентаризацію особових справ і особових рахунків осіб, які 

одержують соціальну допомогу, субсидії та пільги в установленому 
законодавством порядку;

ж) організовує прийом документів для призначення усіх видів соціальної 
допомоги та послуг за принципом «єдиного вікна» та забезпечує розгляд заяв та 
прийняття рішень відповідно до затверджених стандартів надання послуг;

з) організовує роботу «мобільного соціального офісу»;
и) здійснює контроль відповідно до чинного законодавства за цільовим 

використанням коштів, спрямованих на надання державних соціальних допомог 
та інших видів соціальної підтримки, передбачених законодавством України;

і) організовує роботу головних державних соціальних інспекторів та 
державних соціальних інспекторів;

й) здійснює оформлення довідок про взяття на облік внутрішньо 
переміщених осіб.

3.2,3 У сфері реалізації державних соціальних гарантій окремим категоріям 
громадян:

а) організовує призначення та виплату допомоги, компенсацій та надання 
інших соціальних гарантій громадянам, які постраждали внаслідок
Чорнобильської катастрофи, відповідно до законодавства України;

б) здійснює підготовку документів щодо визначення статусу осіб, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

в) організовує санаторно-курортне лікування осіб з інвалідністю, ветеранів 
війни та праці, жертв нацистських переслідувань, громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, а також виплату грошових компенсацій 
вартості санаторно-курортного лікування деяким категоріям громадян відповідно 
до законодавства України;

г) організовує в межах своєї компетенції роботу з надання пільг 
пенсіонерам, особам з інвалідністю, ветеранам війни та праці, одиноким 
непрацездатним громадянам та іншим категоріям осіб, які мають право на пільги 
відповідно до законодавства України;

д) видає відповідні посвідчення категоріям громадян, які мають право на 
пільги відповідно до законодавства України;

е) організовує та здійснює виплату одноразової матеріальної допомоги 
особам, які постраждали від торгівлі людьми;

є) організовує виконання заходів із соціальної та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції (крім військовослужбовців, звільнених у 
запас або відставку).

3.2.4. У сфері соціального обслуговування, здійснення соціальної роботи та 
надання соціальних послуг:

а) організовує роботу з визначення потреби у соціальних послугах, готує та 
подає пропозиції щодо організації надання соціальних послуг відповідно до 
потреби, створення установ, закладів та служб соціального захисту населення та 
здійснення соціального замовлення на надання необхідних соціальних послуг 
недержавними організаціями;

б) у межах своєї компетенції організовує роботу, пов’язану з наданням 
благодійної (гуманітарної) допомоги соціально незахищеним громадянам та 
сім'ям, які перебувають у складних життєвих обставинах;
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в) сприяє влаштуванню за потреби до будинків-інтернатів (пансіонатів) 

громадян похилого віку, осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю;
г) вирішує в межах компетенції у встановленому законодавством порядку 

встановлення опіки та піклування над повнолітніми особами;
д) сприяє благодійним, релігійним волонтерським громадським 

об'єднанням, установам та організаціям недержавної форми власності, окремим 
громадянам у наданні соціальної допомоги та соціальних послуг особам з 
інвалідністю, ветеранам війни та праці, громадянам похилого віку, а  також іншим 
соціально незахищеним громадянам та сім’ям, які перебувають у складних 
життєвих обставинах.

3.2.5. У сфері соціальної інтеграції осіб з інвалідністю:
а) здійснює облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб, які 

мають право на безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами 
реабілітації;

б) здійснює роботу з оформлення документів для визначення права осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю на безоплатне та пільгове забезпечення 
автомобілями;

в) здійснює підготовку документів для оформлення направлення до 
реабілітаційних установ осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю відповідно до 
поданих заяв та документів, перелік яких визначено реабілітаційною установою;

г) здійснює виплату грошових компенсацій, передбачених законодавством 
України та/або відповідними рішеннями Сумської міської ради;

д) визначає потребу у забезпеченні осіб з інвалідністю та окремих категорій 
населення технічними та іншими засобами реабілітації, санаторно- 
курортним лікуванням, у здійсненні компенсаційних виплат, передбачених 
законодавством України, та направляє узагальнену інформацію департаменту 
соціального захисту населення Сумської обласної державної адміністрації;

е) інформує осіб з інвалідністю про послуги державної служби зайнятості 
щодо підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду 
професійної діяльності та визначення виду професійного навчання шляхом 
професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації;

є) інформує Сумській міський центр зайнятості та Сумське обласне 
відділення Фонду соціального захисту інвалідів про осіб з інвалідністю, які 
виявили бажання працювати;

ж) бере участь у заходах щодо створення безперешкодного середовища для 
маломобільних категорій населення міста Суми.

3.2.6. Щодо поліпшення становища сімей, попередження насильства в сім’ї, 
забезпечення тендерної рівності та протидії торгівлі людьми:

а) реалізує заходи та програми, спрямовані на пропагування сімейних 
цінностей, підвищення рівня правової обізнаності, соціального і правового 
захисту сімей, надає у межах компетенції підприємствам, установам та 
організаціям, об’єднанням громадян та окремим громадянам методичну і 
практичну допомогу та консультації з питань запобігання насильству в сім’ї;

б) взаємодіє з іншими структурними підрозділами виконавчого комітету 
Сумської міської ради, органами місцевого самоврядування, а також з 
підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, громадянами та 
об’єднаннями громадян у сфері охорони здоров’я, освіти, міграційної служби, 
зайнятості, внутрішніх справ та іншими, недержавними організаціями з питань
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надання соціальної підтримки сім’ям та дітям, забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок та чоловіків, протидії торгівлі людьми;

в) забезпечує виконання програм та заходів щодо забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків, надає правову, методичну та організаційну 
допомогу підприємствам, установам та організаціям з потань тендерної рівності;

г) надає у межах своїх повноважень сім’ям та окремим громадянам 
методичну допомогу з питань запобігання насильству в сім’ї;

д) забезпечує виконання програм та заходів щодо протидії торгівлі людьми, 
надає правову, методичну та організаційну допомогу підприємствам, установам та 
організаціям з питань протидії торгівлі людьми.

3.2.7. Здійснює нагляд за додержанням вимог законодавства під час 
призначення (перерахунку) та виплати пенсій Сумським об’єднаним управлінням 
Пенсійного фонду України стосовно осіб, які проживають в територіальних 
межах міста Суми, проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи.

3.2.8. Забезпечує ведення єдиної інформаційно-аналітичної системи 
соціального захисту населення (ІАССЗН), Єдиного державного автоматизованого 
реєстру осіб, які мають право на пільги (ЄДАРП); централізованого банку даних з 
проблем інвалідності (ЦБІ), інших інформаційних систем та реєстрів, визначених 
Міністерством соціальної політики України, підгримує єдине інформаційне І 
телекомунікаційне середовище у складі інформаційної інфраструктури 
Міністерства соціальної політики України та власний сегмент локальної мережі.

3.2.9. Виконує функції головного розпорядника коштів міського бюджету на 
здійснення заходів із виконання державних програм соціального захисту 
населення за рахунок субвенції з державного бюджету, а  також по визначеним у 
відповідних рішеннях міської ради програмах соціального захисту населення.

3.2.10. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних 
бюджетних коштів.

3.2.11. Подає пропозиції Сумській міській раді під час формування проекту 
міського бюджету міста Суми на відповідний рік щодо передбачення коштів у 
складі видатків на фінансування місцевих програм соціального захисту.

3.2.12. Забезпечує підготовку та перевірку матеріалів для роботи міських 
комісій та координаційних рад, організація роботи яких відноситься до 
компетенції департаменту.

3.2.13. Організовує і проводить особистий прийом громадян, розглядає 
звернення громадян, підприємств, установ та організацій з питань, що 
належать до його компетенції, вживає відповідні заходи до усунення причин, які 
викликають скарги, забезпечує виконання вимог законодавства України про 
доступ до публічної інформації.

3.2.14. Інформує населення з питань, що належать до Його компетенції, 
роз’яснює громадянам положення нормативно-правових актів з питань, що 
належать до його компетенції, у тому числі через засоби масової інформації.

3.2.15. За дорученням Сумського міського голови представляє інтереси 
Сумської міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та Сумського 
міського голови в місцевих, апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у 
Верховному Суді України, у взаємовідносинах з державними органами, органами 
місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм 
власності, у межах повноважень департаменту, та одночасно з цим несе
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зобов’язання по сплаті коштів, стягнутих за судовими рішеннями з Сумської 
міської ради, виконавчого комітету Сумської міської ради, по оплаті судового 
збору, виконавчого збору, витрат, пов’язаних з організацією та проведенням 
виконавчих дій, штрафів та інших зобов’язань, пов’язаних з діяльністю 
департаменту.

3.2.16. Здійснює, у межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, 
угод, контрактів, стороною яких виступає Сумська міська рада або її виконавчий 
комітет.

3.2.17. За дорученням керівництва аналізує матеріали, які надходять від 
правоохоронних, судових органів та органів прокуратури, інших державних 
органів та установ, сприяє своєчасному вжиттю заходів за результатами їх 
розгляду.

3.2.18. Розробляє проекти розпоряджень Сумського міського голови, рішень 
Сумської міської ради та виконавчого комітету Сумської міської ради в межах 
своєї компетенції та проводить аналіз вказаних проектів у частині надання 
додаткових гарантій щодо соціального захисту населення.

3.2.19. Здійснює координацію роботи та організаційно-методичне 
забезпечення комунальної установи «Сумський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», Центру 
реінтеграції бездомних осіб та комунальної установи «Центр обслуговування 
учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» 
Сумської міської ради, контролює якість і своєчасність надання ними соціальних 
послуг.

3.2.20. Забезпечує захист персональних даних.
3.2.21. Виконує інші функції, що випливають із покладених на нього 

завдань.
3.2.22. Готує проекти подань про призначення/звільнення керівників 

підпорядкованих комунальних підприємств (установ, організацій) та інші 
матеріали, відповідно до Порядку призначення на посади та звільнення з посад 
керівників підприємств, установ, організацій, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Суми.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА ДЕПАРТАМЕНТУ

4.1. Департамент має право:
4.1.1. Здійснювати контроль за наданням особам з інвалідністю, ветеранам 

війни та праці, учасникам антитерористичної операції, сім’ям загиблих 
військовослужбовців, сім'ям з дітьми, іншим громадянам пільг, установлених 
чинним законодавством.

4.1.2. Здійснювати контроль за додержанням підприємствами, установами 
та організаціями всіх форм власності встановленого порядку оформлення 
документів (у тому числі їх достовірності) для призначення усіх видів соціальної 
допомоги та компенсацій.

4.1.3. Одержувати в установленому порядку від інших структурних 
підрозділів Сумської міської ради, державних органів влади, органів місцевого 
самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 
інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на 
нього завдань.
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4.1.4. Подавати Сумському міському голові, Сумській міській раді, 

виконавчому комітету Сумської міської ради, департаменту соціального захисту 
населення Сумської обласної державної адміністрації пропозиції з питань, що 
належать до компетенції департаменту.

4.1.5. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Сумської міської 
ради, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян (за погодженням з 
їх керівниками) для розгляду питань, що належать до компетенції департаменту.

4.1.6. Під час виконання покладених на нього завдань взаємодіяти з іншими 
структурними підрозділами Сумської міської ради, а також підприємствами, 
установами, організаціями, громадянами та їх об’єднаннями.

4.1.7. Утворювати дорадчі органи для розгляду питань, що належать до 
компетенції департаменту.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ДЕПАРТАМЕНТУ

5.1. Персональну відповідальність за роботу департаменту та належне 
здійснення покладених на нього завдань та функцій несе директор департаменту.

5.2. Працівники департаменту можуть бути притягнуті до цивільної, 
кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, 
передбачених чинним законодавством.

5.3. Працівники департаменту несуть відповідальність за своєчасне та 
належне виконання обов’язків, передбачених цим Положенням і посадовими 
інструкціями, у порядку, визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
6.1. Припинення діяльності департаменту здійснюється за рішенням 

Сумської міської ради відповідно до вимог чинного законодавства України.
6.2. Зміни до цього Положення вносяться відповідно до процедури розгляду 

питань у Сумській міській раді, передбаченої Регламентом роботи Сумської 
міської ради.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Маринченко С.Б.
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Секретарю Сумської міської ради 
Баранову А.В.

Інформація
про виконання міської програми
«Місто Суми - територія добра та
милосердя» на 2016-2018 роки», 
затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 24.12.2015 JVs 148-МР 
(зі змінами від 26.10.2016 № 1274-МР, 
від 21.12.2016 № 1546-МР, від
22.02.2017 № 1787-МР, від 29.03.2017 
№ 1842-МР, від 21.06.2017 року
№ 2247-МР, від 26.07.2017
№ 2369-МР, від 28.09.2017
№ 2602-МР, від 29.11.2017
№ 2775-МР) за 2017 рік

З початку 2017 року вживаються заходи для реалізації міської програми 
«Місто Суми -  територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки», розробленої 
відповідно до чинного законодавства і затвердженої рішенням Сумської міської 
ради від 24 грудня 2015 року №  148-МР (зі змінами). Програма охоплює всі 
вікові категорії населення. Особлива увага приділяється пенсіонерам, 
ветеранам, особам з інвалідністю, учасникам ліквідації наслідків аварії на 
ЧАЕС, іншим особам.

Виконання заходів міської програми в певній мірі дало змогу вирішити 
питання соціального захисту та соціального забезпечення мешканців міста, що 
перебувають у складних життєвих обставинах і потребують соціальної 
підтримки шляхом адресності соціальних послуг та з урахуванням реальних 
потреб.

На виконання заходів програми в 2017 році за рахунок коштів міського 
бюджету передбачено 54 879,0 тис. грн., профінансовано 54 499,7 тис. грн., що
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становить 99,3% від затвердженої на 2017 рік суми. Відповідними заходами 
охоплено більше 78 тисяч чоловік.

Підпрограма 1. Турбота про громадян міста, які потребують особливої 
уваги.

Комунальною установою «Сумський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» створено 
та щомісяця поновлюється банк даних одиноких непрацездатних громадян, які 
потребують соціального обслуговування. На обліку перебуває 3 405 чол., із них 
соціальними робітниками обслуговується 950 одиноких непрацездатних 
громадян, 45 одиноко проживаючим непрацездатним громадянам надані 
послуги на платній основі.

У відділенні соціальної підтримки громадян на обліку перебуває 
1 507 осіб, які потребують різних видів допомоги.

З метою отримання благодійної допомоги потребуючим надіслано 
138 листів на підприємства міста, одержано допомогу від 9 підприємств на 
суму 73,8 тис. грн.

Підпрограма 2. Соціальні гарантії громадянам міста.
З метою забезпечення надання соціальних гарантій, встановлених чинним 

законодавством та Сумською міською радою надана матеріальна підтримка 
мешканцям міста на загальну суму 7 132,1 тис. грн., в тому числі:

1) виплачено матеріальну допомогу 680 громадянам на загальну суму 
4 158,4 тис. грн., в тому числі за рахунок депутатських коштів - 109 особам на 
суму 1 760,4 тис. грн.;

2) здійснено виплату на поховання деяких категорій осіб 198 особам на 
суму 361,4 тис. грн.;

3) надано одноразової грошової допомоги 9 особам, яким виповнилося 
100 і більше років з метою вшанування їх з нагоди Дня народження на загальну 
суму 9,0 тис. грн.;

4) надано одноразову матеріальну допомогу 7 опікунам, у яких під 
опікою перебуває двоє та більше повнолітніх недієздатних осіб, на загальну 
суму 17,5 тис. грн.;

5) надано одноразову матеріальну допомогу 26 дітям з багатодітних 
сімей, які вступили до вищих навчальних закладів, на загальну суму
42,6 тис. грн.;

6) надано матеріальну допомогу для придбання лікарських засобів та 
виробів медичного призначення 23 сім'ям, в яких виховуються діти, хворі на 
онкологічні та онкогематологічні захворювання, на загальну суму
300,0 тис. грн.;

7) надано матеріальну допомогу для відшкодування вартості 
оздоровлення 29 особам з психічними захворюваннями, розумовою 
відсталістю, а також хворим на ДЦП, на загальну суму 52,3 тис. грн.;

8) надано одноразову матеріальну допомогу 698 Почесним донорам 
України - мешканцям міста Суми на загальну суму 349,0 тис. грн.;



9) надано одноразову матеріальну допомогу 229 військовослужбовцям, 
які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, 
мешканцям міста Суми на загальну суму 687,0 тис. грн.;

10) надано одноразову матеріальну допомогу сину померлого Героя 
Радянського Союзу Батєхи Василя Панасовича на виготовлення, встановлення 
намогильної споруди на місці його поховання та упорядкування місця 
поховання на загальну суму 42,3 тис. грн.;

11) надано цільову матеріальну допомогу на проведення операції по 
трансплантації нирки на загальну суму 80,0 тис. грн.;

12) надано цільову матеріальну допомогу для дороговартісного лікування 
онкологічного захворювання 1 особі з інвалідністю, 1998 року народження, на 
загальну суму 270,0 тис. грн.;

13) надано цільову матеріальну допомогу 1 особі з інвалідністю III групи 
з дитинства з ураженням опорно-рухового апарату для ендопротезування 
лівого кульшового суглобу, на загальну суму 45,0 тис. грн.;

14) надано цільову матеріальну допомогу для дороговартісного лікування 
кетогенною дієтою 1 дитини з інвалідністю, 2004 року народження, на загальну 
суму 75,0 тис. грн,;

15) надано цільову матеріальну допомогу 1 особі для проведення дорого 
вартісного оперативного лікування, на загальну суму 186,1 тис. грн.;

16) виплачено щомісячну грошову винагороду двом Почесним 
громадянам на суму 119,8 тис. грн.;

17) виплачено щомісячну стипендію 9 громадянам, яким виповнилося 
100 і більше років, на суму 25,3 тис. грн.;

18) проведено благодійні обіди (два рази на тиждень) для 112 осіб з 
інвалідністю, ветеранів, одиноких пенсіонерів на загальну суму 110,8 тис. грн.;

19) 55 особам з обмеженими фізичними можливостями здійснювалось 
відшкодування витрат на оплату послуг з доступу до інформаційної мережі 
Інтернет на загальну суму 30,3 тис. грн.;

20) виплачено щомісячну стипендію особі з інвалідністю І групи з 
дитинства, майстру спорту України з пауерліфтингу та армспорту, Чемпіону 
України та Європи з пауерліфтингу на суму 6,6 тис. грн.;

21) проведено святкові заходи для 500 ветеранів війни та праці, осіб з 
інвалідністю та дітей з інвалідністю, громадян, постраждалих внаслідок аварії 
на ЧАЕС, на загальну суму 133,1 тис. грн., а саме:

а) до Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав 
ЗО ветеранам війни перераховано матеріальну допомогу на загальну суму
9.0 тис. грн.;

б) до Міжнародного жіночого дня ЗО жінкам - ветеранам війни та праці, 
особам з інвалідністю перераховано матеріальну допомогу на загальну суму
9.0 тис. грн.;

в) до Дня Чорнобильської трагедії 30 громадянам, які постраждали 
внаслідок аварії на ЧАЕС, перераховано матеріальну допомогу на суму
9.0 тис. грн.;

г) до Дня Перемоги перераховано матеріальну допомогу ЗО ветеранам на 
суму 9,0 тис. грн.; проведено святковий обід для 50 ветеранів на суму
7,5 тис. грн.;



д) до Міжнародного дня захисту дітей 48 сім'ям, в яких виховуються діти 
з інвалідністю, надано матеріальну допомогу на загальну суму 15,0 тис. грн. для 
50 дітей;

е) до Дня аеромобільних військ України ЗО ветеранам війни перераховано 
матеріальну допомогу на загальну суму 9,0 тис. грн.;

є) до Дня незалежності України ЗО ветеранам війни та праці, особам з 
інвалідністю перераховано матеріальну допомогу на загальну суму 9,0 тис. грн.;

ж) до Дня визволення міста Суми від німецько-фашистських загарбників 
З ветеранам війни перераховано матеріальну допомогу на загальну суму
1,2 тис. грн.;

з) до Дня партизанської слави 7 ветеранам війни перераховано 
матеріальну допомогу на загальну суму 2,8 тис. грн.;

и) до Міжнародного дня громадян похилого віку та Дня ветерана 
50 ветеранам війни та праці, особам з інвалідністю перераховано матеріальну 
допомогу на загальну суму 15,0 тис. грн.;

і) до Дня визволення України від фашистських загарбників 29 ветеранам 
війни та праці, особам з інвалідністю перераховано матеріальну допомогу на 
загальну суму 8,7 тис. грн.;

ї) до Міжнародного дня людей з інвалідністю 51 ветерану війни та праці, 
особам з інвалідністю перераховано матеріальну допомогу на загальну суму 
15,3 тис. грн., а також проведено вечірній показ вистав театральних студій осіб 
з обмеженими фізичними можливостями «Театр на узбіччі театру» для чого з 
міського бюджету було перераховано 4,6 тис. грн. для 50 осіб;

й) до Дня вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС ЗО громадянам, які постраждали внаслідок аварії на 
ЧАЕС, перераховано матеріальну допомогу на суму 9,0 тис. грн.;

22) надано пільги громадській організації «Союз ветеранів та інвалідів 
війни в Афганістані» по оплаті за користування комунальними послугами на 
загальну суму 14,4 тис. грн.;

23) забезпечено новорічними подарунками 232 дитини віком до 14 років з 
багатодітних сімей, де виховуються четверо і більше дітей, та які не 
перебувають на обліку в закладах освіти міста на загальну суму 16,2 тис. грн.

Підпрограма 3. Надання фінансової підтримки громадським організаціям 
ветеранів і осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну 
спрямованість.

Надано фінансову підтримку Сумській міській організації ветеранів 
України, Ковпаківській районній організації ветеранів м. Суми, Сумському 
міському громадському відділенню ветеранів Всеукраїнського об'єднання 
ветеранів на суму 348,2 тис. грн., а також Сумському міському товариству 
допомоги дітям-інвалідам, що мають розумову відсталість «Феліцитас» на суму
761,6 тис. грн.

Підпрограма 4. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і 
праці, військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово- 
комунальних послуг.



Надано пільги по оплаті житлово-комунальних послуг за рахунок коштів 
міського бюджет^ на загальну суму 916,6 тис. грн., в тому числі:

1) одному Почесному громадянину міста Суми (100% пільги) на суму
10.2 тис. грн.;

2) 53 сім’ям осіб з інвалідністю І та II груп по зору (50% пільги) на суму
127.2 тис. грн.;

3) 386 Почесним донорам України -  мешканцям міста Суми (25% пільги) 
на суму 352,7 тис. грн.;

4) 23 сім’ям, в яких виховуються онкохворі діти (50% пільги) на суму
132,6 тис. грн.;

5) 133 особам з інвалідністю з дитинства 1-І І групи з діагнозом ДЦП та 
дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП -  мешканцям міста Суми на суму
293,9 тис. грн.

Підпрограма 5. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають 
заслуги перед містом та сім’ям загиблих.

Надано пільги по оплаті житлово-комунальних послуг за рахунок коштів 
міського бюджету на загальну суму 96,6 тис. грн., в тому числі:

1) 14 сім’ям загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналІстів надано 
пільги (50%) по оплаті за житлово-комунальні послуги за рахунок коштів 
місцевого бюджету на суму 90,7 тис. грн.;

2) батькам загиблого мешканця міста Суми -  Героя України, який загинув 
під час участі у Революції Гідності надано пільги (100%) по оплаті за житлово- 
комунальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету на суму 5,9 тис. грн.

Забезпечено виплату соціальних гарантій громадянам, які мають заслуги 
перед містом на загальну суму 399,3 тис. грн., а саме:

1) проведено щомісячну грошову виплату 3 учасникам бойових дій, які 
захищали та визволяли м. Суми від німецько-фашистських загарбників на суму
28,5 тис. грн.;

2) проведено виплату щомісячної стипендії 8 ветеранам підпільно- 
партизанського руху -  мешканцям міста Суми на суму 74,3 тис. грн.;

3) проведено виплату щомісячної стипендії 22 учасникам бойових дій та 
інвалідам війни, яким виповнилося 95 і більше років, на суму 63,5 тис. грн.;

4) надано разову грошову допомогу 159 учасникам бойових дій та 
інвалідам війни з числа осіб, які брали безпосередню участь у бойових діях під 
час Великої Вітчизняної війни та війни з Японією - мешканцям міста Суми, на 
загальну суму 159,8 тис. грн.;

5) проведено виплату щомісячної грошової допомоги 6 інвалідам війни 
І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані (воїнам- 
інтернаціоналістам), мешканцям міста Суми, на загальну суму 73,2 тис. грн.

Підпрограма 6. Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
електротранспортом окремим категоріям громадян.

Почесним донорам України -  мешканцям міста Суми надавались 100% 
пільги на вартість проїзду у міському електротранспорті. Проведено 
відшкодування комунальному підприємству Сумської міської ради 
«Електроавтотранс» за надані пільги на суму 161,5 тис. грн.



Підпрограма 7. Пільгове медичне обслуговування осіб, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Забезпечено безоплатне придбання ліків за рецептами лікарів 
325 громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 
загальну суму 540,5 тис. грн.

Підпрограма 8. Соціальна підтримка вихованців дошкільних навчальних 
закладів, які потребують особливої соціальної уваги.

Забезпечено надання безкоштовного харчування вихованцям дошкільних 
навчальних закладів, а саме 5 дітям, батьки яких є учасниками бойових дій в 
Афганістані на суму 6,5 тис. грн. та 1 дитині, батько якої загинув під час участі 
у Революції Гідності на суму 0,2 тис. грн.

Забезпечено надання новорічних подарунків вихованцям дошкільних 
навчальних закладів, а саме 6 дітям, батьки яких є учасниками бойових дій в 
Афганістані на суму 0,4 тис. грн., 1 дитині, батько якої загинув під час участі у 
Революції Гідності на суму 0,1 тис. грн. та 40 дітям з багатодітних сімей, де 
виховуються четверо і більше дітей на суму 2,8 тис. грн.

Підпрограма 9. Соціальна підтримка учнів та вихованців навчальних 
закладів, які потребують особливої соціальної уваги.

Забезпечено безкоштовним харчуванням учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, а саме 24 учня, батьки яких є учасниками бойових дій в 
Афганістані на загальну суму 19,6 тис. грн. та 1 дитина, батько якої отримав 
тілесні ушкодження під час участі у Революції Гідності на суму 0,2 тис. грн.

Було надано новорічних подарунків учням загальноосвітніх навчальних 
закладів, вихованцям та учням навчально-виховних комплексів на загальну 
суму 10,9 тис. грн., а саме:

- 30 учням, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані на суму
2,1 тис. грн.;

- 1 учениці, батько якої отримав тілесні ушкодження під час участі у 
Революції Гідності на суму 0,1 тис. грн.;

- 125 учням та вихованцям віком до 14 років з багатодітних сімей, де 
виховуються четверо і більше дітей на суму 8,7 тис. грн.

Також, 11 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані та 
1 дитина, батько якої отримав тілесні ушкодження під час участі у Революції 
Гідності були забезпечені безкоштовними путівками до позаміських дитячих 
закладів оздоровлення та відпочинку (м. Суми) на загальну суму 59,1 тис. грн.

Підпрограма 10. Надання транспортних послуг «Соціальне таксі» при 
комунальній установі «Сумський міський територіальний центр 
соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня».

З метою надання транспортних послуг дітям з інвалідністю з 
захворюванням на ДЦП, особам з інвалідністю 11 групи, які мають 
захворювання на ДЦП або статус учасника війни, особам з інвалідністю 1 групи 
та/або одиноким непрацездатним громадянам, які самостійно не пересуваються 
або пересуваються за допомогою милиць, палиць, візків та інших технічних



засобів реабілітації, у територіальному центрі започатковано роботу служби 
«Соціальне таксі».

В 2017 році 159 громадян виявили бажання користуватися послугами 
служби «Соціальне таксі». Надано 2 594 послуги з підвезення 108 осіб. 16 осіб 
постійно користуються транспортними послугами для проведення процедур 
гемодіалізу.

Для забезпечення роботи служби «Соціальне таксі» з початку року 
перераховано 196,6 тис. грн.

Підпрограма 11. Забезпечення обробки інформації з нарахування та 
виплати допомог і компенсацій.

Забезпечено обробку інформації з нарахування та виплати допомог, 
компенсацій та субсидій за особовими справами, за якими здійснюються 
зазначені нарахування та виплати, на загальну суму 70,0 тис. грн.

Підпрограма 12, Надання пільг, встановлених чинним законодавством.
Враховуючи те, що з 2016 року Державним бюджетом України не 

передбачено відшкодування пільг, передбачених чинним законодавством, 
міською владою було прийнято рішення про фінансування за рахунок коштів 
міського бюджету зазначених пільг на загальну суму 43 673,0 тис. грн,, а саме 
фінансування було направлено на:

- проведення розрахунків з комунальним підприємством Сумської міської 
ради «Електроавтотранс» за пільгове перевезення в міському авто- та 
електротранспорті -  40 168,4 тис. грн., в тому числі було здійснено часткове 
погашення заборгованості Державного бюджету України за 2015 рік 
(2 140,0 тис. грн.);

-відшкодування вартості проїзду один раз на рік 211 громадянам, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на загальну суму
99,8 тис. грн.;

- відшкодування пільг за надані послуги зв’язку ветеранам війни, 
громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
багатодітним сім’ям та іншим категоріям осіб, на загальну суму 
1 512,7 тис. грн., в тому числі було здійснено погашення заборгованості 
Державного бюджету України за 2015 рік (14,8 тис. грн.);

-надання інших пільг на загальну суму 392,1 тис. грн., в тому числі 
здійснено погашення заборгованості Державного бюджету України за 2015 рік 
по проведенню капітального ремонту будинків та квартир (4,6 тис. грн.);

- проведення розрахунків з виробничим підрозділом «Сумська дирекція 
залізничних перевезень» регіональної філії «Південна залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця» за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян на загальну суму І 500,0 тис. грн.

Підпрограма 13. Передача іншої субвенції обласному бюджету на 
здійснення компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян автомобільним транспортом на автобусних маршрутах 
загального користування в Сумській області.



Забезпечено передачу іншої субвенції обласному бюджету на здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального користування 
в Сумській області на загальну суму 103,9 тис. грн.

Перший заступник 
директора департаменту

Куліш. 60-44-88

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з пита 
діяльності виконавчих органів р^ди АЛ. Дмітрсвская



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

арківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 60-44-46. факс (0542) 60-44-48 
Е-таі!; < 1 зт.г.^оу иа_ Код ЄДРПОУ 26440890

На № 1268-МР від 26.10.2016

Секретарю Сумської міської ради 
Баранову А.В.

Інформація
про виконання міської програми 
«Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції та членів 
їх сімей» на 2017-2019 роки»,
затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 26.10.2016 № 1268-МР 
(зі змінами від 21.12.2016 № 1615-МР, 
від 22.02.2017 № 1788-МР, від
29.03.2017 № 1847-МР, від 26.04.2017 
№ 1991-МР, від 31.05.2017 № 2142-МР, 
від 14.06.2017 № 2231-МР, від
27.09.2017 № 2524-МР, від 29.11.2017 
№ 2774-МР, від 21.12.2017 № 2901-МР) 
за 2017 рік

З початку поточного року вживаються заходи для реалізації міської 
програми «Соціальна підтримка учасників антитерористичної операції та 
членів їх сімей» на 2017-2019 роки», розробленої відповідно до чинного 
законодавства і затвердженої рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 
2016 року № 1268-МР (зі змінами).

Ситуація, яка склалася у східних областях України (проведення 
антитерористичної операції), далі -  АТО, призвела до значного збільшення 
кількості сімей учасників АТО, які опинились у складних життєвих обставинах, 
зниження їх життєвого рівня та погіршення морально-психологічного стану. 
Виникає необхідність надання додаткових соціальних гарантій учасникам АТО, 
членам їх сімей, а також сім'ям, члени яких загинули чи померли під час 
безпосередньої участі у проведенні АТО.
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На виконання заходів програми в 2017 році за рахунок коштів міського 
бюджету передбачено 28 734,8 тис. грн., з початку року профінансовано 
8 643,0 тис. грн. Відповідними заходами охоплено майже 7 тисяч чоловік.

Підпрограма 1. Соціальні гарантії учасникам антитерористичної операції 
та членам їх сімей.

З метою підвищення рівня соціальної захищеності учасників 
антитерористичної операції, сімей загиблих при виконанні службового обов'язку 
або померлих в період проходження військової служби під час проведення 
антитерористичної операції надано матеріальної допомоги на загальну суму 
2 862,0 тис. грн.. в тому числі:

1) виплачено матеріальну допомогу 56 учасникам АТО та членам їх сімей, 
які опинились в складних життєвих обставинах на загальну суму 569,3 тис. грн.;

2) надано одноразову матеріальну допомогу на загальну суму 595,0 тис. грн., 
а саме:

а) 52 учасникам АТО, які отримали захворювання, поранення, контузії, 
каліцтва, тощо під час участі в АТО на суму 416,0 тис. грн.;

б) 3 добровольцям - учасникам АТО на суму 24,0 тис. грн.;
в) батькам 1 померлого в період проходження військової служби під час 

участі в АТО на суму 30,0 тис. грн.;
г) батькам 2 загиблих при виконанні службового обов’язку під час участі в 

АТО на суму 100,0 тис. грн.;
д) 1 дитині загиблого при виконанні службового обов’язку під час участі в 

АТО на суму 25,0 тис. грн.
3) надано одноразову матеріальну допомогу 2 дітям, батьки яких загинули 

при виконанні службового обов’язку під час участі в АТО на загальну
суму 60,0 тис. грн.;

4) надано одноразову матеріальну допомогу до 5 Травня 2017 року
6 добровольцям -  учасникам АТО на загальну суму 7,2 тис. грн.;

5) надано матеріальну допомогу 6 сім’ям на виготовлення, встановлення 
намогильної споруди та елементів благоустрою на могилах загиблих при 
виконанні службового обов’язку або померлих в період проходження військової 
служби під час участі в АТО на загальну суму 210,0 тис. грн.;

6) надано одноразову матеріальну допомогу 19 дітям до 18 років,
мешканцям міста Суми, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку 
або померли в період проходження військової служби під час участі в АТО на 
загальну суму 38,0 тис. грн.;

7) надано одноразову матеріальну допомогу 5 законним представникам 
дітей віком до 7 років, батьки яких загинули при виконанні службового 
обов’язку під час участі в АТО для покриття витрат, пов’язаних з супроводом 
дитини під час її оздоровлення на загальну суму 25,0 тис. грн.;

8) надано одноразову матеріальну допомогу 802 звільненим в запас
військовослужбовцям, які приймали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, мешканцям міста Суми, на загальну суму 802,0 тис. грн.;

9) надано щомісячну адресну грошову допомогу на отримання транспортних 
послуг 5 добровольцям -  учасникам антитерористичної операції на загальну суму
26,6 тис. грн.;

10) надано щомісячну грошову допомогу 21 дитині, мешканцям міста Суми, 
батьки яких загинули при виконанні службового обов'язку або померли в період



проходження військової служби під час участі в АТО в розмірі 100% від 
прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку, на загальну суму
505,8 тис. грн.;

11) забезпечено поховання 2 загиблих осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в 
антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи 
безпосередньо в районах проведення АТО, на загальну суму 16,2 тис. грн.;

12) забезпечено новорічними подарунками 112 дітей віком від 2 до 7 
років, які не перебувають на обліку в закладах освіти міста та батьки яких є 
учасниками АТО, на загальну суму 7,8 тис. грн.

Підпрограма 2. Надання пільг населенню (крім ветеранів війни і праці, 
військової служби, органів внутрішніх справ та громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи), на оплату житлово-комунальних 
послуг.

Надано пільги по оплаті житлово-комунальних послуг за рахунок коштів 
міського бюджету на загальну суму 68,2 тис. грн., в тому числі:

1) 61 учаснику АТО та членам їх сімей (100% пільги на оплату послуг з 
утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, вивозу твердих 
побутових відходів та рідких нечистот, водопостачання та водовід ведення) на 
суму 48,8 тис. грн.;

2) 4 сім’ям добровольців-учасників АТО -  мешканцям міста Суми на 
суму 19,4 тис. грн.

Підпрограма 3. Соціальні пільги та гарантії громадянам, які мають 
заслуги перед містом та сім’ям загиблих.

Надано пільги (50%) по оплаті житлово-комунальних послуг 55 сім’ям 
загиблих під час проведення АТО на загальну суму 278,4 тис. грн.

Надано одноразову матеріальну допомогу до Дня незалежності України 
48 інвалідам війни з числа учасників АТО, мешканцям міста Суми на загальну 
суму 48,0 тис. грн.

Проведено щомісячне відшкодування вартості спожитих житлово- 
комунальних послуг 55 сім’ям учасників бойових дій та 1 сім’ї  загиблого учасника 
антитерористичної операції -  мешканцям міста Суми на загальну суму 
371,4 тис. грн.

Підпрограма 4. Соціальна підтримка вихованців дошкільних навчальних 
закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення 
антитерористичної операції.

Забезпечено надання безкоштовного харчування 616 вихованцям 
дошкільних навчальних закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали 
участь у проведенні АТО або загинули під час проведення АТО на загальну 
суму 811,0 тис. грн.

Надано новорічні подарунки 595 вихованцям дошкільних навчальних 
закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні АТО 
або загинули під час проведення АТО на загальну суму 41,6 тис. грн.



Підпрограма 5. Соціальна підтримка учнів та вихованців навчальних 
закладів, батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні 
антитерористичної операції або загинули під час проведення 
антитерористичної операції.

Забезпечено безкоштовним харчуванням 1 077 учнів загальноосвітніх 
навчальних закладів, вихованців та учнів навчально-виховних комплексів, 
батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні АТО або 
загинули під час проведення АТО, на загальну суму 998,4 тис. грн.

Також, 1 355 учнів загальноосвітніх навчальних закладів, вихованців та 
учнів навчально-виховних комплексів, батьки яких безпосередньо беруть, 
брали участь у проведенні АТО або загинули під час проведення АТО 
забезпечено новорічними подарунками на суму 94,9 тис. грн.

Забезпечено безкоштовними путівками до позаміських дитячих закладів 
оздоровлення та відпочинку або дитячих центрів України 547 дітей 
вищезазначеної категорії на суму 2 660,4 тис. грн.

Підпрограма 7. Медичне забезпечення учасників антитерористичної 
операції.

Для забезпечення додаткового медичного обслуговування учасників 
антитерористичної операції з міського бюджету було перераховано
407,8 тис. грн. та надано послуги 1 166 особам.

Перший заступник 
директора департаменту

Куліш, 60-44-88 

ПОГОДЖЕНО
Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради А.І. Дмітрєвская
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ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

Інформація
про виконання пунктів 5 та 6 
протоколу № 43 засідання постійної 
комісії від 22 січня 2018 року

Пункт 5. Виконано.
Заява Артазся Петра Михайловича. 1947 р.н., який мешкас за адресою: 

м. Суми, вул. Заливна, буд. 31, кв. 280, від 29.01.2018 з питання надання 
матеріальної допомоги на лікування доньки Гриценко Наталі Петрівни, якій було 
проведено оперативне втручання, а саме кістково-пластинчата трепанація черепа
(29.12.2017) буде розглянута на засіданні комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах.

З метою надання матеріальної допомоги Артазсю П.М. направлено лист 
голові постійної комісії з питань планування соціально-економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної 
політики для виділення додаткових коштів з міського бюджету на 2018 рік в сумі 
80 000.00 грн.

Пункт 6. Виконано.
Заява Матвеєвої Аделіни Василівни, 1952 р.н., яка мешкає за адресою: 

м. Суми, вул. Прокоф'єва, буд. 25, кв. 52, від 09.01.2018 з питання надання 
матеріальної допомоги на лікування після перенесеного ендопрогезування 
кульшових суглобів буде розглянута на засіданні комісії з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих 
обставинах.

Відповідно до заяв депутатів Сумської міської ради про виділення допомоги 
за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на виконання виборчих 
програм і доручень виборців, Матвеєвій A.B. надана матеріальна допомога в 
розмірі 50 000,00 грн., яка в лютому 2018 року перерахована на її особовий 
рахунок, відкритий у відділенні ПАТ «ПривагБанк».

З метою збільшення фінансування для надання матеріальної допомоги 
громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, направлено

в\л. Харківська. 35. м. Слми. -40035. іс і (0542 ) 60-4-4-46. факс (05-42) 60-44-48 
fc-mail: іК/п </ -.mr.cm іи  Кол СД ІМ ІО У  26440800

На № 43/2 від 29.01.2018

від • О? • о к
Вхідний №

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради

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



листи міському голові, голові постійної комісії з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики, директору департаменту фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради для виділення додаткових коштів з міського 
бюджету на 2018 рік в сумі 2 000 000,00 грн.

Перший заступник 
директора департаменту С.Б. Маринченко

Литвиненко 60-45-52



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

вуя. Харківська, 35, м. Суми, 40035. тел.(0542) 60-44-46. факс (0542) 60-44-48 
E-mail: dsznffismr.uov.iia Код ЄДРПОУ 26440890

На № 40/6 від 11.12.2017

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

Інформація
про виконання пункту 24 протоколу 
№ 40 засідання постійної комісії 
від 06 грудня 2017 року

Пункт 24. Виконано.
Заява Приходіної Ю лії Олександрівни, 1981 р.н., яка мешкає за адресою: 

м. Суми, пров. Луначарського, буд. 21, від 04.01.2018 з питання надання 
матеріальної допомоги на лікування сина Приходіна Богдана, 2005 р.н., буде 
розглянута на засіданні комісії з питань надання матеріальної допомоги 
громадянам міста, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Відповідно до заяви депутата Сумської міської ради Малюк О.В. про 
виділення допомоги за рахунок коші і в. передбачених у міському бюджеті на 
виконання виборчих програм і доручень виборців. Приходіній Ю.О. надана 
матеріальна допомога в розмірі 25 511.00 гри., яка в лютому 2018 року 
перерахована на її особовий рахунок, відкритий у відділенні ПАТ «ПриватБанк».

В.о. директора департаменту

Литвиненко 60-45-52

С.Б. Маринченко
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Сумська міська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560 
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ВІД

С У М С Ь К А  М іС ь К м  К © „- . 
Відділ з організації діяльності 

Сумської місько? ради

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

Шановний Віталію Анатолійовичу!

На зустрічі з громадськими організаціями, що опікуються соціальним 
захистом учасників бойових дій на території інших держав та членами їх сімей,
(23.01.2018) голова Сумської міської організації Української спілки ветеранів 
Афганістану звернувся з проханням внести зміни до міської програми «Місто 
Суми -  територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки», затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року №  148-МР (зі 
змінами), а саме: збільш ити розмір щ омісячної грош ової допомоги 6 особам~з 
інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в 
Афганістані з 1 000,00 тис. грн. до 2 000,00 тис. грн. Перебачити виплату 
щомісячну грош ової допомоги 16 членам сімей загиблих в Афганістані воїнів- 
інтернаціоналістів в розмірі 2 000,00 тис. грн. Відповідну пропозицію 
підтримали голова комітету сімей загиблих Сумської м іської організації 
Української спілки ветеранів Афганістану, голова Сумської міської організації 
«Союз ветеранів Афганістану» та голова Сумської м іської організації «Сумська 
спілка ветеранів та інвалідів війни в Афганістані».

Для надання щомісячної грош ової допомоги в розмірі 2 000,00 грн. 
(починаючи з березня 2018 року) з міського бюджету необхідно додатково 
виділити 463 414,00 грн. (з урахуванням податку на доходи фізичних осіб), а 
самеГ”

- для 6 осіб з інвалідністю внаслідок війни:
2 439,02 грн. х 6 осіб х 10 місяців =  146 341,20 грн. -73 170,88 грн. (які 

вже передбачені на 2018 рік для виплати щ омісячної грош ової допомоги 
6 особам з інвалідністю внаслідок війни) = 73 170,32 грн.

- для 16 членів загиблих в Афганістані:
2 439,02 грн. х 16 осіб х 10 місяців = 390 243,20 грн.
Просимо погодити виділення кощтів..,..з,, міського бюджету в сумі 

4̂63 414,00 грн. для надання щомісячної дзош ової допомоги особам з



інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій 
Афганістані та членам сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів.

З повагою

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова консультативної ради А.І. Дмітрєвская

М асік 60-44-64



ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ 
зустрічі з громадськими організаціями, які опікуються соціальним захистом 

учасників бойових дій на території інших держав та членами їх сімей

23.01.2018 м. Суми

Присутні:

- заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Дмітрєвская А.І.,
- перший заступник директора департаменту соціального захисту населення 
Сумської міської ради М аринченко С.Б.,
- заступник директора департаменту соціального захисту населення Сумської 
міської ради - начальник управління у справах інвалідів, людей похилого віку та 
надання соціальних послуг Котляр А.І.,
- начальник відділу транспорту, зв'язку та телекомунікаційних послуг Сумської 
міської ради Яковенко С.В.,
- головний спеціаліст відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 
Кіпенко Н.Б.,
- головний спеціаліст відділу соціальної політики інвалідів, ветеранів війни та 
постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС управління у справах інвалідів, людей 
похилого віку та надання соціальних послуг Гученко Н.В.,
- інспектор відділу комунікацій з громадськістю управління комунікацій та 
інформаційного забезпечення департаменту комунікацій та інформаційної 
політики Сумської м іської ради Таранець H.A.,
- голова Сумської міської організації Української спілки ветеранів Афганістану 
Рикун В.І.,
- член Сумської м іської організації Української спілки ветеранів Афганістану, 
голова комітету сімей загиблих Лимаренко О.П.,
- голова Сумської міської організації «Союз ветеранів Афганістану» Свідлов Ю .І.,
- голова Сумської міської організації «Сумська спілка ветеранів та інвалідів війни 
в Афганістані» Скоробагатько І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Розгляд звернення Сумської міської спілки ветеранів Афганістану щодо 
надання щ омісячної грош ової допомоги сім ’ям загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав.

СЛУХАЛИ:
Котляр А.І., яка повідомила, що до департаменту соціального захисту 

населення Сумської міської ради для розгляду та опрацювання надійшло 
звернення від Сумської міської спілки ветеранів Афганістану щодо надання 
щ омісячної грошової допомоги членам сімей загиблих учасників бойових дій на 
території інших держав.

Відповідно до програми «Місто Суми -  територія добра та милосердя» за 
кошти міського бюджету на 2018 рік передбачено вшанування членів сімей 
загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів з нагоди Дня вшанування



учасників бойових дій на території інших держав з наданням матеріальної 
допомоги в розмірі 1,0 тис. грн. та виплату 6 особам з інвалідністю внаслідок 
війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані щомісячної грошової 
допомоги в розмірі 1,0 тис. грн.

ВИСТУПИЛИ:
Рикун В.І., який запропонував внести зміни до програми «Місто Суми -  

територія добра та милосердя» в частині збільшення розміру допомоги особам з 
інвалідністю внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані 
з 1,0 тис. грн. до 2,0 тис. грн. Також, перебачити таку щомісячну допомогу членам 
сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, яких на сьогодні в місті 
мешкає 16 осіб.

Лимаренко О.П., Скоробагатько І.В., які підтримали пропозицію Рикуна В.І. 
Дмітрєвская А.І., яка запропонувала представникам громадських 

організацій проголосувати за відповідну пропозицію.
ГОЛОСУВАЛИ:
«за» - 
«п роти »- 
«утримались» -
Дмітрєвская А.Ї., яка наголосила, що будь-які питання, пропозиції бажано 

обговорювати завчасно, щоб був час їх вирішувати та надавати необхідну 
допомогу як учасникам бойових дій, так і членам їх сімей.

М аринченко С.Б, яка зазначила, що пропозиції щодо виділення коштів 
необхідно надавати до затвердження програм та міського бюджету.

УХВАЛИЛИ:
Опрацювати питання внесення змін до міської програми «Місто Суми -  

територія добра та милосердя» на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням 
Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 148-МР (зі змінами), а саме: 
збільшення розмір щ омісячної грошової допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок війни І групи з числа учасників бойових дій в Афганістані з 1,0 тис. грн. 
до 2,0 тис. грн. Перебачити виплату щомісячну грошової допомоги 16 членам 
сімей загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів в розмірі 2,0 тис. грн.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради



Сумська міська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560 
Е-таі1: mail@ineria.surnv.ua

на № від

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

Шановний 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 І г  уу ,І /  ~
опіки та піклування Сумської міської ради М/ ^  Дмітрєвская

Родінка 60-45-21 З  У 4 -  ? //У
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Сумська міська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел.(факс) +38(0542) 700-560 
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В ІД

Голові постійної комісії і питань 
охорони здоров’я, соціального захисту 
населеня, освіти, науки, культури,

Q3 i f p

туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Мельнику В.А.

Просимо виділити в 2018 році з міського бюджету по КПКВК 0813242 
«Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення» додаткові 
кошти в сумі 3 000 000,00 гри. для надання матеріальної допомоги громадянам 
міста, які опинилися в складних життєвих обставинах.

Стосовно необхідності у виділенні додаткових коштів для надання 
матеріальної допомоги в 2018 році зазначаємо наступне.

На 2018 рік для надання матеріальної допомоги мешканцям міста, які 
опинилися в складних життєвих обставинах, в міському бюджеті передбачено 
1 500,0 тис. гри. (125,0 тис. грн. на місяць).

Станом на 01.03.20!8 до департаменту соціального захисту населення 
Сумської міської ради надійшло 395 звернень від мешканців міста щодо 
надання матеріальної допомоги для проведення дороговартісного оперативного 
лікування, реабілітації, ендопротезування, придбання медичних препаратів, 
тощо.

На засіданні комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 
міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, розглянуто 254 заяви 
мешканців міста, які звернулися протягом січня поточного року, з них: 16 -  на 
лікування дітей з інвалідністю (розмір допомоги до 10,0 тис. грн.), 55 -  для 
лікування онкозахворювань (розмір допомоги до 10,0 тис. грн.), 39 -  для 
проведення складних операцій (розмір допомоги до 30,0 тис грн.), 7 -  на 
ендопротезування (розмір допомоги до 30,0 тис. гри.), 20 -  для лікування 
офтальмологічних захворювань (розмір допомоги до 5,0 тис. гри ). 13 ■ для 
лікування інсультів та інфарктів (розмір допомоги до 8,0 тис. грн.). 101 -  для 
стаціонарного чи амбулаторного лікування (розмір допомоги до 3,0 тис. грн.), 
З -  для вирішення соціально-побутових питань (розмір допомоги до
3,0 тис. грн.).

Враховуючи середній розмір матеріальної допомоги, передбачений 
Порядком виплати матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в 
складних життєвих обставинах, затвердженим рішенням Сумської міської ради



від 31 січня 2018 року № 3032-М Р, для надання матеріальної допомоги 
вищезазначеним особам необхідно близько 965,0 тис. грн.

Зважаючи на обмежене фінансування, комісією з питань надання 
матеріальної допомоги громадянам міста, які опинилися в складних життєвих 
обставинах, прийнято рішення надати матеріальну допомогу лише 
1 19 мешканцям міста на загальну суму 369,08 тис. грн. (кошти, передбачені на 
січень-березень). Інші звернення на сьогодні задовольнити немає можливості.

Просимо врахувати потребу мешканців міста Суми на отримання 
матеріальної допомоги, яка вкрай їм необхідна для проведення невідкладного 
лікування та придбання медичних засобів, а в цілому -  для збереження життя, 
та не відмовити у виділенні додаткових коштів з міського бюджету на 2018 рік 
в сумі 3 000 000,0 грн. на зазначені цілі.

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова комісії з питань надання матеріальної 
допомоги громадянам міста, які опинилін^ї ^  
в складних життєвих обставинах }

І ученко 60-44-98



Сумська міська рада 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОГО АРХІТЕКТУРНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОНТРОЛЮ

вул. Воскресенська 8А, м. Суми, 40030, тел. +38(0542) 700-096, е-таіі: dabk@smr.gov.ua

Управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Сумської міської 
ради спільно з управлінням у справах інвалідів, людей похилого віку та надання 
соціальних послуг Департаменту соціального захисту населення проведено вивчення 
стану доступності вулиць міста для мало мобільних груп населення, а саме: 
вул. Горького, Праці, Леваневського, Паркової, Римської о-Корсакова, Роменської. 
Ковпака, Герасима Кондратьева, проспектів Тараса Шевченка, Курського.

Встановлено, що найбільш пристосованими до пересування мало мобільних 
груп населення є пр-т Тараса Шевченка та вул. Праці, Роменська, Ковпака (проведено 
роботи по облаштуванню тротуарів похилими з’їздами за рахунок пониження 
бордюрного каменю на пішохідних переходах центральної вулиці та з’їзди на 
другорядних вулицях.

Зі сторони управління застосовується постійний контроль створення 
безперешкодного середовища для мало мобільних категорій населення на об’єктах 
будівництва, в тому числі нове будівництво, реконструкція, кап. ремонт під час 
проведення планових та позапланових заходів з державного архітектурно- 
будівельного контролю, а також під час введення об’єктів будівництва в 
експлуатацію.

ОН іа.ії КяНд/л&.р/-об на -А/р від ££'/0.'/?

Постійній комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 
науки, культури, туризму, сім ’ї,м олод і та спорту 
С ум ської м іської ради

Н ачальн ик  управлін ня 

Погоджено

А.М. Довбня

mailto:dabk@smr.gov.ua


Сумська міська рада і
ДЕПАРТАМЕНТ ІНФРАСТРУКТУРИ МІСТА

вулиця Горького, 21, м. Суми, 40000, тел/факс 700-590, 
e-mail: dim@smr.gov.ua

/ . * & / - / (У № З б ' ^ О / о З

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

На виконання рішення іСумської міської ради від 25.10.2017 № 2723-МР 
«Про забезпечення обов’язкового обладнання пандусами об’єктів соціальної 
інфраструктури обслуговування населення міста Суми» департамент 
інфраструктури міста в межах повноважень повідомляє про наступне.

Відповідно до титульних списків капітального ремонту об’єктів 
благоустрою за кошти місцевого бюджету, департамент інфраструктури міста є 
замовником робіт по капітальному ремонту тротуарів у місцях загального 
користування вздовж проїжджих частин вулиць, зупинок громадського 
транспорту та улаштуванню посадкових майданчиків.

При проведенні капітальних ремонтів тротуарів та інших об’єктів 
благоустрою, які проводяться на замовлення департаменту інфраструктури міста, 
в обов’язковому порядку передбачається створення безперешкодного доступу для 
маломобільних груп населення, відповідно до вимог дорожньо-будівельних норм 
та правил.

Крім того, в поточному році, відповідно до видатків, затверджених міським 
бюджетом на 2018 рік, при настанні сприятливих погоди их умов заплановано 
розпочати роботи по улаштуванню похилих з’їздів на вулично-дорожній мережі 
за переліком адрес та місць їх розташування, наданим департаментом соціального 
захисту населення Сумської міської ради. Всього на зазначені цілі передбачено 
1 млн. грн.

Директор департаменту

Павленко 
Рябоконь 700-597

mailto:dim@smr.gov.ua


УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД

(ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДИТИНИ) № 14 «ЗОЛОТИЙ ПІВНИК» 
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Прокоф'єва, 15, м. Суми, Сумської області 40024, тел. факс (0542) 36-40-00 (0542) 63 59 08
E-mail: dnzl4.sumy@ukr.net

від 29.01.2018 № 01-66/48
Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, 
освіти, науки, культури, туризму, 
сім’ї, молоді та спорту 
Мельнику Віталію Анатолійовичу

КЛОПОТАННЯ

Адміністрація та батьківський комітет ДНЗ № 14 «Золотий півник» по 

вулиці Прокоф’єва 15 звертається до Вас з проханням посприяти у виділенні 

додаткових коштів на замощування території садочку тротуарною плиткою.

Дошкільний заклад є центром розвитку дитини фізкультурно- 

оздоровчого спрямування. Завдання педагогічного колективу створити 

сприятливі умови для проведення фізкультурних свят, спортивних розваг, ігор 

та естафет, катання на велосипедах та самокатах. Але асфальтне покриття не 

відповідає вимогам безпеки, а саме: містить нерівності, тріщини, вибоїни, в 

яких після дощу збираються велетенські калюжі, що перешкоджає 

пересуванню дітей та батьків по території дошкільного закладу. (Фото 

додається)

Сподіваємося, що мрії дітей про сучасне та безпечне покриття 

здійсняться»

З повагою та вдячністю.

Завідувач ДНЗ Н.І.Якименко

Голова батьківського комітету зак л ад у^ 5^ ^ ^ -^ / І.І.Пройдакова

mailto:dnzl4.sumy@ukr.net






СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ_______ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № -МР
м. Суми

Про хід виконання міської цільової 
комплексної Програми розвитку 
культури міста Суми на 2016 - 2018 
роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 159-МР (зі змінами), за підсумками 
2017 року

З метою підтримки та розвитку галузі культури, збереження українських 
національних традицій, організації змістовного дозвілля населення, підтримки 
обдарованої молоді та дітей, підвищення культурного рівня та естетичного 
виховання жителів міста, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Взяти до відома інформацію начальника відділу культури та туризму 
Сумської міської ради (Цибульська Н.О.), про хід виконання міської цільової 
комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, 
затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 159-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року (додається).

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Проект
Оприлюднено 06. 03.2018 р.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської 
ради.
Проект рішення підготовлено відділом культури та туризму Сумської міської ради 
Доповідач -  Цибульська Н.О.



Додаток
до рішення Сумської міської ради «Про хід 
виконання міської цільової комплексної 
Програми розвитку культури міста Суми на
2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 
Сумської міської ради від 24 грудня 2015 
року № 159-МР (зі змінами), за підсумками
2017 року»
від № - МР

Інформація про хід виконання

Міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки за 2017 рік
(назва програми)

Відділ культури та туризму Сумської міської ради 
найменування головного розпорядника коштів програми

Відділ культури та туризму Сумської міської ради 
найменування відповідального виконавця програми

«Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми 
на 2016 - 2018 роки», затверджена рішенням Сумської міської ради 

від 24 грудня 2015 року № 159-МР (зі змінами)

найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

КВКВ

2414030;
2414060;
2414100;
КФКВ

24
КВКВ



Назва міської програми

Плановий обсяг фінансування на 2017 
рік, тне. грн.

Фактичний обсяг фінансування у 2017 
році, тис. грн.

Стан виконання (показники 
ефективності)

Усього

у тому числі у тому числі
кошти міського 

бюджету кошти
держ.
бюджету

Усього

кошти міського 
бюджету кошти

держ.
бюджету

загаль
ний
фонд

спец.
фонд

загаль
ний
фонд

спец.
фонд

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
«Міська цільова 
комплексна Програма 
розвитку культури міста 
Суми на 2016 - 2018 роки» 
(зі змінами) в тому числі:

7855,0 3439,6 4040,4 375,0 5358,9 2211,0 2772,9 375,0

Підпрограма І. Культурно-масова робота
Завдання 1: Проведення 
культурно-мистецьких 
заходів та організація 
змістовного дозвілля 
(КПКВК 2414030)

1697,8 1697,8 1614,3 1614,3 Проведено 48 загальноміських 
культурно-мистецьких заходів. 
Збільшилась кількість людей, охоп
лених культурно-мистецькими 
заходами (110 тис.чол.), що 
перевищує плановий річний показник 
на 22,2 %, у порівнянні з 2016 роком 
- на 4,1 %; відбувається піднесення 
іміджу міста Суми на українській 
культурній ниві завдяки перемогам у 
Всеукраїнських та Міжнародних 
фестивалях тощо.

Підпрограма П. Розвиток бібліотечної галузі міста

Завдання 1: Вдосконалення 
форм та методів бібліотеч
но-бібліографічного 
обслуговування

Коштів 
не потре

бує

Покращується якість біблі
отечного обслуговування, відбува
ється активізація ролі Сумської ЦБС, 
в т.ч. в інформаційному просторі з 
залученням до бібліотечних послуг 
нових віртуальних користувачів



1 І  1 3 І 4 | 5 1 6 | - ї  | 8 | 9 І 10
Підпрограма 1І1. Розвиток естетичного виховання підростаючого покоління

Завдання 1: Залучення 
дітей до мистецької освіти

Коштів 
не потре

бує

Контингент учнів шкіл 
естетичного виховання дітей є 
стабільним, із тенденцією до 
збільшення

Завдання 2: Підтримка 
творчої ініціативи учнів та 
викладачів шкіл естетич
ного виховання дітей

Коштів 
не потре

бує

Підвищено рівень виконавської 
майстерності учнів, збільшилась 
кількість переможців у різноманітних 
конкурсних заходах Всеукраїнського 
та Міжнародного рівнів

Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста
Всього на виконання 
підпрограми IV, у тому 
числі:

6157,2 1741,8 4040,4 375,0 3744,6 596,7 2772,9 375,0

Завдання 1. Модернізація 
матеріально-технічної бази 
та розвиток міської 
централізованої 
бібліотечної системи 
(КПКВК 2414060)

4153,9 1311,8 2657,1 185,0 2984,8 403,3 2396,5 185,0 Відбувається покращення якості ін
формаційних послуг, умов праці біб
ліотекарів та користувачів. За раху
нок коштів міського бюджету було 
придбано 3244 екземплярів книг на 
188,4 тис.грн., оформлено перед
плату періодичних видань на 193,6 
тис.грн. Придбано комп’ютерну та 
оргтехніку (312,8 тис.грн.), у тому 
числі за кошти державного бюджету: 
портативну акустичну систему, 
струменеві принтери (4 шт.), комп’ю
терні моноблоки (4 шт.), системні 
блоки (9 шт.), монітори (4 шт.) та 
сканер.



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Проведено ремонти на суму 2296,7 

тис. грн., а саме: капітальні ремонти 
бібліотек-філій № 5 (1402,7 тис. грн.); 
філій № 2 та № 16 (779,9 тис. грн.);

проведено поточні ремонти 
бібліотек-філій № 1, 3, 4, 7, 16, 18 на 
суму 114,1 тис. грн.

Завдання 2. Модернізація, 
навчальної та матеріально- 
технічної бази шкіл 
естетичного виховання 
дітей
(КПКВК 2414100)

2003,3 430,0 1383,3 190,0 759,8 193,4 376,4 190,0 Відбувається покращення якості 
освітніх послуг з початкової 
мистецької освіти за рахунок 
оновлення музичних інструментів 
(461,6 тис.грн.) та матеріально- 
технічної бази (65,9 тис. грн.). У 2017 
році було придбано рояль для ДМШ 
№1; у тому числі за кошти 
державного бюджету, для ДМШ № 2 
придбано баяни (2 шт.), скрипки 
(5 шт.), саксофони (4 шт.), радіо- 
мікрофон та фотокамера; проектор 
для ДМШ № 3; комп’ютер, муль
тимедійний багатофункціональний 
пристрій для ДМШ № 1; меблі для 
ДМШ№2.

У 2017 році у школах естетичного 
виховання проведено поточні 
ремонти приміщень ДМШ № 1, № 2 
та ДХШ (186,1 тис. грн.) та 
встановлено вхідну групу (ворота та 
хвіртка) у ДХШ (39,2 тис. грн.).

Пояснювальна до інформації про хід виконання Програми додається.

Начальник відділу культури та 
туризму Сумської міської ради Н.О. Цибульська



Пояснювальна до інформації 
про хід виконання міської цільової комплексної Програми розвитку 

культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням 
Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 

№ 159-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року

Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на 
2016-2018 роки створена з метою забезпечення організаційних та економічних 
умов для розвитку культурно-освітньої сфери міста.

Програма має чотири напрями діяльності (підпрограми). А саме: 
культурно-масова робота, розвиток бібліотечної галузі міста, розвиток 
естетичного виховання підростаючого покоління, розвиток та модернізація 
існуючої мережі закладів культури міста.

Підпрограма І. Культурно-масова робота.
Пункти 1-48 переліку культурно-масових заходів на 2017 рік до 

міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 
2016 - 2018 роки. Виконано.

У 2017 році відповідно до міської цільової комплексної Програми 
розвитку культури міста Суми на 2016 - 2018 роки» (зі змінами) відділом 
культури та туризму Сумської міської ради було проведено 48 заходів, в тому 
числі: мітинги-реквієми, урочисті мітинги та святкові заходи з нагоди 
відзначення державних свят, різноманітні міські культурно-мистецькі заходи, 
10 фестивалів і 4 конкурси - міжнародні фестивалі «Органум», «Бах-фест», 
«Булат», міжнародний фестиваль-симпозіум «Простір покордоння», 
всеукраїнський фестиваль писанок, всеукраїнський фестиваль духової музики 
«Сурми України», фестиваль «Чехов фест», міський фестиваль народної 
творчості «Сумські зорі», фестиваль хореографії «Сумська Терпсихора», 
міжрегіональний відкритий конкурс юних музикантів «Пролісок», міський 
конкурс дитячої творчості «Зоряна надія», відкритий фестиваль-конкурс 
танцювальних колективів «Кубок «Візаві» та всеукраїнський конкурс юних 
піаністів ім. М.Л. Танфелевої.

Відділом культури та туризму було організовано та проведено урочисті 
мітинги з нагоди Дня Соборності України, дня народження Т.Г. Шевченка, до 
Дня Героїв Крут, вшанування учасників бойових дій на території інших держав, 
Героїв Небесної Сотні, з нагоди перепоховання праху Т.Г. Шевченка в Каневі, 
до дня Чорнобильської трагедії «Чорнобильські дзвони», до дня пам’яті жертв 
політичних репресій, урочисті мітинги з нагоди Дня високомобільних 
десантних військ України, Дня Державного Прапору, Дня Незалежності 
України, Дня визволення міста Суми, Дня партизанської слави, Дня Визволення 
України від фашистських загарбників, Дня гідності та свободи, Дня пам’яті 
жертв голодоморів, вшанування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС.

З нагоди Дня пам’яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом 
у Другій світовій війні було проведено низьку тематичних заходів, а саме: біля 
пам’ятного знаку жертвам нацистських концтаборів, в рамках акції «Перша



хвилина мовчання», було проведено тематичний захід до Дня пам’яті і 
примирення, біля Меморіалу «Вічна Слава» проведено мітинг-реквієм 
«І подвигам не буде забуття», на території 27-ї Сумської реактивно- 
артилерійської бригади відбулась зустріч міського голови О.М. Лисенка з 
ветеранами, в Альтанці проведено концерт духової музики «Незабутні мелодії» 
за участю військового духового оркестру 21-і Сумської реактивно- 
артилерійської бригади, на Театральній площі відбулась велика святкова 
концертна програма «В серцях і піснях - пам’ять про війну» за участю творчих 
колективів та окремих виконавців міста Суми.

Одним із улюблених заходів для сумчан являється театралізоване свято 
«Сумська масляна», яке відбулось в парку культури та відпочинку 
ім. І.М.Кожедуба. Сумчанам була представлена театралізована програма 
«Широка Масляна - розгорнися, з сумчанами повеселися!»! з різноманітними 
іграми та конкурсами для дітей, «Веселими стартами», театралізованим 
дійством «Як наші пращури Масляну святкували», фаер-шоу та обрядом 
спалення Опудала, розважально-ігровою програмою для дорослих «Гей, 
збираймося на лузі, погуляймо, любі друзі!», святковою концертною 
програмою, «Козацькими розвагами», спортивним конкурсом «Сумські 
богатирі», «Українським карооке» та іншими розвагами.

Найяскравішим та самим масштабнішим заходом, який організовує та 
проводить відділ культури та туризму Сумської міської ради, залишається 
фестиваль духової музики «Сурми України», який став не тільки брендом та 
окрасою нашого міста, а й святом, яке знаходить палкий відгук у серці 
майже кожного нашого жителя. Учасниками цьогорічного фестивалю стали 14 
творчих колективів з Києва, Чернігова, Одеси, Харкова, Сум, Кременчука, 
Новомосковську та м. Бурса (Туреччина).

Протягом фестивальних днів сумчанам та гостям міста була представлена 
цікава різноманітна святкова програма: урочисте відкриття фестивалю та шоу 
оркестрів на Театральній площі; урочистості з нагоди Дня Конституції України 
(майдан Незалежності), марш-парад по вул. Соборній, концерти оркестрів на 
майданчиках міста, святковий концерт в Сумському обласному академічному 
театрі драми і музичної комедії ім. М.С. Щепкіна, де прихильників духової 
музики своїм професіоналізмом порадували: Військовий оркестр 8-го
Чернігівського навчального центру Державної спеціальної служби транспорту 
(м. Чернігів) та Оркестр 194-го понтонно-мостового загону Державної 
спеціальної служби транспорту України (м. Новомосковськ). Безумовно, 
найяскравішим дійством фестивалю стали Гала-концерт та урочисте закриття 
фестивалю на стадіоні «Ювілейний», на яке завітали понад 15 тисяч сумчан та 
гостей міста.

Культурно-мистецька палітра також збагатилась новими мистецькими 
проектами, а саме: театральний фестиваль «Чехов фест», в рамках якого 
проведено дві вистави для мешканців пільгових категорій 
м. Суми; за підтримки відділу культури та туризму Сумської міської ради було 
проведено Міжнародний фестиваль-симпозіум «Простір покордоння», 
учасниками якого стали 125 як молодих, так і досвідчених художників із 
одинадцяти міст України. Своїх учасників представили: Київ, Львів, Ужгород, 
Мукачево, Вінниця, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Хмельницький, Луцьк та Суми.



Кожен автор створив по декілька арт-об’єктів, загалом їх налічувало 150. 
Цьогорічний «Простір покордоння» став самим потужним і насиченим. 
Симпозіум дав поштовх до створення експерименту, пошуку лабораторії в 
школу ленд-арту, яка формує інше покоління художників. Сміливо можна 
сказати, що Сумський проект є стартовим майданчиком для майбутніх митців, 
котрі не бояться креативного втілення задумів. Серед учасників «Простору 
покордоння» - було 10 митців, які входять у двадцятку кращих художників 
України.

З нагоди Дня міста Суми було проведено низьку святкових заходів, а 
саме: родинне свято «Золото рідного міста», де вшановувались подружні пари, 
які прожили разом півстоліття і більше, пронесли через усе життя любов, 
вірність і поваїу один до одного. Цього року в центральній міській бібліотеці 
ім. Шевченка зібралися п’ятнадцять подружніх пар.

У цей же день було втілено в життя музичний проект «Сумський Джем», 
що проходив у дворику обласної філармонії. У рамках цього проекту проходив 
перший сумський фестиваль музичних імпровізацій.

У залі обласної філармонії відбулась урочиста сесія Сумської міської 
ради «Зі святом, рідне місто!». Відбулось вручення нагород 
військовослужбовцям, найкращим працівникам підрозділів Сумської міської 
ради, міських підприємств.

Після урочистостей керівники міста та почесні гості поклали квіти до 
пам’ятника І.Г. Харитоненку.

На майдані Незалежності відбулось відкриття мотофестивалю «За 
цілісність та єдність України». У рамках фестивалю пройшла виставка 
мотоциклів, фото сесії, різноманітні мотоконкурси та рок-концерт за участю 
музичних колективів з різних міст України.

У цей же день відбулось відкриття виставки-конкурсу стендових моделей, 
в якому брали участь представники з Молдови та різних міст України.

На День міста в Сумах вдруге провели міський конкурс «Кращий 
Сумський Кондитер», який проходив у Покровському сквері, біля пам’ятника 
цукру. У конкурсі брали участь 10 закладів ресторанного господарства та три 
професійно-технічні навчальні заклади, які змагались за першість у чотирьох 
номінаціях: «Рідне місто Суми», «Казковий світ або Моє дитинство», «Солодкі 
фантазії» та художня робота з пряникового тіста. Переможцям та учасникам 
вручили призи та цінні подарунки. Для всіх присутніх була підготовлена 
розважальна програма та бармен-шоу від двократного чемпіона України з 
флейрінгу, фіналіста міжнародних змагань Ігоря Ніколенко.

Також усіх відвідувачів дійства пригостили кондитерськими виробами.
У день міста було розпочато арт-проект «Казкова вулиця». Гостей 

святкового дня зустрічали живі скульптури, ходулісти та інші казкові герої.
Прихильникам духової музики в Альтанці була представлена концертна 

програма військового оркестру 27-ї Сумської реактивно-артилерійської 
бригади. Кульмінацією відзначення Дня міста Суми стала вечірня концертна 
програма за участю зірок сумської, української естради та вражаюче файєр- 
шоу.



У Конгрес-Центрі СумДУ відбувся соціально-мистецький проект 
«Чарівні сумчанки. Три пелюстки жіночості» в якому була представлена 
ретроспектива становлення та розвитку жіночої особистості.

У рамках відзначення Дня міста Суми було проведено свято роменського 
мікрорайону «Ми-сумчани!». Для мешканців мікрорайону була підготовлена 
яскрава концертна програма, конкурси, розважальні та спортивні заходи.

Урочисто відзначили й День захисника України. 14 жовтня 2017 року було 
проведено церемоніали покладання квітів до пам’ятного знаку на честь бійців, 
загиблих в зоні АТО, до пам’ятного обеліску воїнам Сумщини, які загинули в 
Афганській війні, до пам’ятників Скорботної Матері, воїнам війська - 
польського, до могил воїнів АТО, до Меморіалу «Вічна Слава». У визначений 
час на майдані Незалежності були вишикувані військові підрозділи. 
Урочистості було розпочато з виконання Гімну України, що лунав під супровід 
військового духового оркестру 27-ї Сумської реактивної артилерійської 
бригади. Зі словами благословення до всіх звернувся архієпископ Сумський та 
Охтирський Української православної церкви Київського патріархату -  владика 
Мефодій, який провів молебень за Україну. Відбувся обряд посвяти в козаки та 
козачата. Керівники області та міста привітали захисників зі святом, відбулось 
вручення нагород.

Урочисту частину було завершено маршем військових підрозділів 27-ї 
Сумської реактивної артилерійської бригади, Сумського обласного військового 
комісаріату, Сумського ліцею з посиленою фізичною підготовкою «Кадетський 
корпус ім. І.Г. Харитоненка», кафедри військової підготовки Сумського 
державного університету, Національної гвардії України та прикордонного 
загону.

На майдані Незалежності також було організовано виставку військової 
техніки, демонстрацію стрілецької зброї та засобів захисту. Працювала польова 
кухня. Відбулась святкова тематична концертна програма «Ми роду 
козацького» та концерт рок-гурту «Сільвер-таун» -  лауреатів фестивалю 
авторської пісні «Пісні, народжені в АТО».

Яскравою подією міста Суми завжди є відкриття головної ялинки, яке за 
традицією проводиться в день Святого Миколая - 19 грудня. Новорічну 
святкову програму дарували сумчанам творчі колективи Палацу культури 
«Хімію> ПАТ «Сумихімпром», Палацу культури ПАТ «Сумське НВО», 
культурно-мистецького центру Сумського державного університету. Лунали 
запальні пісні, проводились ігри, конкурси та вікторини. Переможці 
отримували новорічні сувеніри та подарунки. Керівники області та міста 
привітали усіх з наступаючим Новим Роком та Різдвом Христовим та під гучні 
оплески сумчан, разом із Дідом Морозом, засвітили головну ялинку. 
Особливого настрою додало фаєр-шоу. В рамках новорічних заходів було 
проведено п’ять ялинок міського голови з шоу-програмами «Новорічний 
експрес», новорічними виставами «Різдвяна історія» та «Пригоди 
Дюймовочки». Ялинку відвідали учні 1-6 класів пільгових категорій (діти- 
сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти- 
чорнобильці, діти із малозабезпечених сімей, діти, батьки яких безпосередньо 
беруть/брали участь у проведенні АТО або загинули під час проведення АТО, 
діти учасників бойових дій в Афганістані та постраждалих під час Революції



гідності, діти віком до 14 років із багатодітних сімей, де виховується 4 і 
більше дітей) та обдаровані діти. Після завершення програм всі діти отримали 
солодкі подарунки.

31 грудня 2017 року на м-ні Незалежності відбулась нічна святкова 
розважальна програма «Новорічна феєрія». Проводились конкурсні програми, 
розіграші та танцювальні флеш-моби.

Продовжувала активно працювати «дитяча філармонія», в рамках якої 
відбулось 6 концертів за участі вихованців та викладачів дитячих музичних 
шкіл міста: «Зимовий вернісаж» (ДМШ № 4), «На струнах душі» - концерт 
виконавців на струнно-смичкових інструментах, «Дарують музи нам 
натхнення» (ДМШ № 3), звітний концерт з нагоди 140-річного ювілею школи 
(ДМШ № 1), «Кольори моєї Мрії» (ДМШ № 2) та «Весна співоча» 
(ДМШ № 4).

У рамках вшанування діячів культури, проведення творчих звітів, вечорів 
було організовано урочистий захід з нагоди 30-ти річчя ради Сумської міської 
організації ветеранів України; урочистості з нагоди 45-ти річчя народного хору 
ветеранів війни та праці Сумської міської організації ветеранів України; 
творчий вечір-вшанування Заслуженого артиста України В.І. Будянського з 
нагоди його 75-ти річчя; урочисті заходи з нагоди відзначення 40 річчя 
народного хору «Сумські візерунки»; проведення творчого звіту аматорського 
молодіжного єврейського театру з виставою «Гетто. Театр на грані життя та 
смерті».

Відповідно до Програми у 2017 році було забезпечено участь дітей та 
викладачів Сумських шкіл естетичного виховання у 10-ти конкурсах:

- XVII Міжнародному конкурсі-фестивалі дитячого та юнацького 
виконавського мистецтва «Акорди Хортиці» м. Запоріжжя (ДМШ № 1 - 1 ,  II 
місця);

- Всеукраїнському відкритому конкурсі класичної музики «Обрії 
класики», м. Київ (ДМШ № 4 -  II місце);

- Всеукраїнському дитячому конкурсі академічного співу «Поліська 
рапсодія» м. Шостка (ДМШ № 3 - II місце);

- виставки-конкурсу «Великодня писанка -  2017», м. Валки Харківської 
області (ДХШ ім. М.Г. Лисенка -  3 переможця);

- XVI Всеукраїнському конкурсі юних композиторів-виконавців «Жива 
музика», м. Київ (ДМШ № 2- III місце);

- Всеукраїнському фестивалі-конкурсі дитячих ансамблів та оркестрів 
струнно-смичкових інструментів «Зіграємо разом: Україна» м. Київ (ансамбль 
скрипалів ДМШ № 4 -  II місце, ансамбль скрипалів ДМШ № 3 -  III місце;

- Всеукраїнському конкурсі учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати 
мої», м. Канів Черкаської обл. (ДХШ ім. М.Г. Лисенка -  1 місце) та інших. З 
міського бюджету використано кошти в сумі 39, 7 тис. грн.

Заходами охоплено понад 110 тис. чол., що складає 41,3 % від загальної 
кількості жителів (перевищує плановий річний показник на 22,2%, а 
аналогічний показник 2016 року на 4,1 % (105,7 тис. чол.)

На організацію та проведення заходів підпрограми І «Культурно-масова 
робота» використано кошти у сумі 1614,3 тис. грн.



Підпрограма П. Розвиток бібліотечної галузі міста.
Інформаційно-освітні послуги населенню надавали 18 бібліотек Сумської 

міської централізованої бібліотечної системи (Центральна міська бібліотека ім. 
Т.Г. Шевченка та 17 філій).

Читачами міських бібліотек стали 76,5 тис. городян різних вікових 
категорій. Кількість відвідувань склала 463,9 тис. разів, кількість книговидач -
1563,0 тис. видань.

При міських бібліотеках діяли понад 50 безкоштовних клубів за 
інтересами, було проведено близько 1000 інформаційно-масових заходів.

Серед великої кількості інформаційно-масових та просвітницьких заходів, 
які проводили бібліотекарі у приміщеннях та на вулицях міста, слід відзначити 
зустрічі, вечори спілкування з учасниками АТО та заходи, спрямовані на 
героїзацію осіб, які віддали життя за Україну, та вшанування їх пам’яті.

Велика увага приділялась і роботі щодо інформаційної підтримки, 
соціальної адаптації та реінтеграції громадян України, які переселились з 
тимчасово окупованої території України та районів проведення 
антитерористичної операції.

Для людей з обмеженими фізичними можливостями усіма бібліотеками 
системи було проведено більше 100 масових заходів. Послугами 
спеціалізованого Інтернет-центру бібліотеки-філії № 17 скористались 356 
відвідувачів з інвалідністю, пройшли навчання 163 чол. з особливими 
потребами. Відновив роботу сайт inva-center.sumy.ua, що сприяло 
працевлаштуванню 5 осіб з інвалідністю.

Підпрограма Ш. Розвиток естетичного виховання 
підростаючого покоління.

Контингент учнів шкіл естетичного виховання дітей становив 1822 чол.
У 2017 році 34 учні продовжили здобувати мистецьку освіту у вищих 

навчальних закладах. 524 юних таланти взяли участь у всеукраїнських, 
міжрегіональних та міжнародних конкурсах та фестивалях, з них 387 чол. -  
посіли призові місця (результативність склала 73, 8 %, що на 30,5 % більше за 
показник 2016 року, коли результативність складала 43,3%).

Відповідно до Програми було організовано та забезпечено участь 63 
учнів та викладачів Сумських шкіл естетичного виховання у 10 престижних 
конкурсах у містах: Запоріжжя, Київ, Канів (Черкаська область), Валки 
(Харківська область) Шостка (Сумська область) та Тбілісі (Грузія). З міського 
бюджету використано кошти в сумі 39, 7 тис. грн. Результат - чотири перших, 
шість -  других та два -  третіх місця.

Відбулись творчі звіти музичних шкіл, великий святковий концерт з 
нагоди 140-річчя ДМШ № 1, виставка робіт викладачів та учнів різних років 
Сумської дитячої художньої школи ім. М.Г. Лисенка з нагоди її 40-річчя, 
міжрегіональний відкритий конкурс юних музикантів «Пролісок», участь у 
якому взяли 119 юних дарувань з Сумської та Полтавської областей» та 
мистецький проект «Нові імена -  Майбутнє Є!».



Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів 
культури міста.

1. Модернізація матеріально-технічної бази та розвиток міської 
централізованої бібліотечної системи

У 2017 року бібліотечний фонд Сумської міської централізованої 
бібліотечної системи поповнився новими виданнями на суму 188,4 тис. грн. 
Придбано 3244 примірників книг. Крім того, було оформлено передплату на 
періодичні видання на загальну суму 193,6 тис. грн.

Для МЦБС було придбано: комп’ютерну та оргтехніку (312,8 тис. грн.), у 
тому числі за кошти державного бюджету: портативну акустичну систему, 
струменеві принтери (4 шт.), комп’ютерні моноблоки (4 шт.), системні блоки 
(9 шт.), монітори (4 шт.) та сканер.

Проведено ремонти на суму 2296,7 тис. грн., а саме:
- капітальний ремонт бібліотеки-філії № 5 ім. А.П.Чехова Сумської міської 

централізованої бібліотечної системи (1402,7 тис. грн.);
- капітальний ремонт бібліотек-філій № 2 та № 16 (779,9 тис. грн.);
- поточні ремонти бібліотек-філій № 1, 3, 4, 7, 16, 18 на суму 114,1 тис. грн.

2. Модернізація навчальної та матеріально-технічної бази шкіл 
естетичного виховання дітей

На школи естетичного виховання дітей у 2017 року було використано 
752,8 тис. гривень. А саме: на придбання музичних інструментів -  
461,6 тис. грн. (рояль для ДМШ № 1, у тому числі за кошти державного 
бюджету для ДМШ № 2 було придбано баяни (2 шт.), скрипки (5 шт.), 
саксофони (4 шт.), радіо мікрофон та фотокамера; на придбання обладнання і 
предметів довгострокового користування використано -  65,9 тис. грн.
(15,0 тис. грн,- проектор для ДМШ № 3; 12,0 тис. грн. - комп’ютер, 24,4 тис.грн. 
- мультимедійний пристрій, 6,0 тис. грн. - багатофункціональний пристрій для 
ДМШ № 1, меблі для ДМШ № 2 - 8,5 тис. грн.).

У 2017 році у школах естетичного виховання проведено ряд ремонтних 
робіт, а саме:

- встановлення вхідної групи (ворота та хвіртка) у ДХШ ім. М.Г. Лисенка 
(39,2 тис. грн.);

- поточні ремонти приміщень Сумських дитячих музичних шкіл № 1, № 2 
та ДХШ ім. М.Г. Лисенка (186,1 тис. грн.).

В цілому, на виконання міської цільової комплексної Програми розвитку 
культури міста Суми на 2016 - 2018 роки (зі змінами), у 2017 році використано 
кошти у сумі 5358,9 тис. гривень.

Начальник відділу культури та 
туризму Сумської міської ради Н.О. Цибульська



Проект
Оприлюднено 07 березня 2018р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ_____ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від__________ 2018 року № ____ - МР
м. Суми

Про внесення змін до міської цільової 
комплексної Програми розвитку 
культури міста Суми на 2016 - 2018 
роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 159-МР (зі змінами)

З метою підтримки та розвитку галузі культури, керуючись статтею 25 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до міської цільової комплексної Програми розвитку 
культури міста Суми на 2016 - 2018 роки, затвердженої рішенням Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР (зі змінами), а саме:

1.1. Рядки 9, 9.1 і 9.2 підрозділу 1.1 «Паспорт міської цільової 
комплексної Програми розвитку культури міста Суми на 2016-2018 роки» та 
підрозділу 1.2 «Ресурсне забезпечення» розділу 1 «Загальна характеристика 
Програми» додатку до рішення викласти в новій редакції (додаток 1 до даного 
рішення).

1.2. Додатки до міської цільової комплексної Програми розвитку 
культури міста Суми на 2016-2018 роки 1, 2, 3, 4, 5, 6 викласти в новій редакції 
(додатки 2, 3, 4, 5, 6, 7 до даного рішення).

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Цибульська Н.О.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської 
ради.
Проект рішення підготовлено відділом культури та туризму Сумської міської ради. 
Доповідач - Цибульська Н.О.



Порівняльна таблиця
до проекту рішення Сумської міської ради «Про внесення змін до міської цільової комплексної Програми розвитку культури міста 

Суми на 2016-2018 роки, затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року № 159-МР (зі змінами)»
тис, грн.

Чинна редакція Запропоновані зміни
Додатковий 
обсяг коштів 
на 2018 рік

Обсяг 
коштів на 
2018 рік

Найменування завдань та заходів 
Підпрограми

Обсяг коштів 
на 2018 рік

Найменування завдань та заходів 
Підпрограми

Підпрограма І. Культурно-масова робота
2200,0 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та 

організація змістовного дозвілля, з них:
2400,00 1. Проведення культурно-мистецьких заходів та 

організація змістовного дозвілля, з них:
+200,0

1313,0 1.2. Організація та проведення фестивалів і 
конкурсів

1513,0 1.2. Організація та проведення фестивалів і 
конкурсів

+200,0

Підпрограма IV. Розвиток та модернізація існуючої мережі закладів культури міста
1951,2 1. Модернізація матеріально-технічної бази та 

розвиток міської централізованої бібліотечної 
системи, з них:

3201,2 1. Модернізація матеріально-технічної бази та 
розвиток міської централізованої бібліотечної 
системи, з них:

+ 1250,0

114,3 1,3. Оновлення меблів 364,3 1.3. Оновлення меблів +250,0
120,3 1.4. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування
620,3 1.4. Придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування
+500,0

316,8 1.6. Проведення капітальних ремонтів 
приміщень ЦБС та бібліотек-філій

816,8 1.6. Проведення капітальних ремонтів 
приміщень ЦБС та бібліотек-філій

+500,0

3059,6 2. Модернізація навчальної та матеріально- 
технічної бази шкіл естетичного виховання 
дітей, з них:

3111,7 2. Модернізація навчальної та матеріально- 
технічної бази шкіл естетичного виховання 
дітей, з них:

+52,1

55,8 2.3. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

105,8 2.3. Придбання обладнання і предметів 
довгострокового користування

+ 50,0

7,9 2.4. Оформлення передплати на періодичні 
видання

10,0 2.4. Оформлення передплати на періодичні 
видання

+2,1



Підпрограма V. Розвиток туристичної галузі
21,5 1. Удосконалення рекламно-інформаційної 

кампанії міста Суми.
+21,5

13,0 2. Сприяння створенню якісного туристичного 
продукту

+ 13,0

Підпрограма VI. Збереження культурної спадщини міста

7,5 1. Паспортизація об’єктів культурної спадщини 
міста Суми.

+7,5

2815,1 Разом 4359,2 Разом +1544,1



Міністерство освіти і науки України 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
вул. О.ЦІапаренка. 7. м. Суми. 40004. тел. (0542) 700-477 

Г-таіІ: БСРІозитущікг.пеї Кол ЄДРПОУ 02547406

22.03.2018р. №  141 Н а ________ від

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

14 березня 2018 р. фельдшер здоров пункту навчального закладу 
звільнилася в зв ’язку із переводом на інше місце роботи. Адміністрація ДПТНЗ 
«СЦПТО» зверталася до головного лікаря 4-ї міської клінічної лікарні з 
проханням направити нового фельдшера (лист ДПТНЗ «СЦПТО» від 
26.02.2018р. за № 98) але відповідь була, що направити фельдшера не має 
можливості в зв ’язку з відсутністю кандидатури. Зважаючи на те, що в 
навчальному закладі навчаються діти, обов’язково повинен бути присутній 
фельдшер для надання, при потребі, першої медичної допомоги.

До того ж КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» повідомила про те, 
що на виконання рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 № 3088-М Р 
«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 
допомоги №3 м. Суми» шляхом реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 
Сумської міської ради» та рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 
№ 3087-М Р «Про створення комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради» та наказу ВОЗ СМР 
від 12.03.2018р. №51 «Про створення робочої групи з питань створення центрів 
первинної медико-санітарної допомоги» припиняє функціонування 
здоровпункту у складі лікарні з 01 липня 2018 р.

До кінця навчального року залишилось ще більше трьох місяців і 
здоровпункт навчального закладу повинен працювати та надавати необхідну 
медичну допомогу дітям, які тут навчаються, серед яких також є діти з 
інвалідністю.

Адміністрація ДПТЗ «Сумський центр ПТО» просить допомогти у 
вирішенні цього питання та забезпечити навчальний заклад фельдшером.

Заступник директора з /
навчально-виховної роботи І(//10ГУХ^ ’ О.О.Горовий

Чаленко 0954001698



Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»
пул. О.Шаларенка, 7, м. Суми, 40004, тел. (0542)25-04-08 

E-mail: scDtosumv@ukr.net Код ЄДРПОУ 02547406

26.02.2018 № 9 8

Про переведення 
фельдшера

На № ___________ від

Головному лікарю
4-ї міської клінічної лікарні
Стефанику Т.В.

А дміністрація Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Сумський центр професійно-технічної освіти» просить направити фельдшера 
на постійне місце роботи в здоровпункт закладу в зв ’язку з переводом 
фельдшера Ж иленко С.О. на здоровпункт заводу ОБ и ВТ з 14.03.2018р.

Директор В.А.М ельник

mailto:scDtosumv@ukr.net


СУМ СЬКА М ІСЬКА РА Д А  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В ’Я 

КУ «СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4»
Україна, 40004, м. Суми, Праці, 3 Телефон: (0542) 27-63-09 Факс (0542) 77-03-82

Адміністрація КУ  «Сумська міська клінічна лікарня № 4» на Ваш лист 
№98 від 26.02.2018р надає відповідь що, направити фельдш ера на постійне 
місце роботи в здоров пункт не має можливості в зв ’язку з відсутністю 
кандидатури. А дміністрація лікарні далгкзаявку до міського центру 
зайнятості..

“  &  <2 А ____________2 0 1 8 р .

Директору Державного 
професійного -  технічного 
навчального закладу
сцпто
В.А.Мельник

Головний лікар Т.В. Стефаник



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я 

КУ «СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4»
Україна, 40004, м. Суми, Праці, 3 Телефон: (0542) 68-60-50 Факс (0542) 77-03-82

Від «14» березня 2018 р. №  380/01-13/13 
На № ______________ в ід ______________

Директору Державного 
професійно-технічного 
навчального закладу СЦПТО 
Мельнику В.А.

Адміністрація повідомляє Вас, що у зв ’язку з впровадженням нових 
підходів щ одо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх 
фінансового забезпечення, на виконання ріш ення Сумської міської ради від
28.02.2018 №  3088-М Р «Про припинення комунального закладу «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» ш ляхом реорганізації в 
порядку перетворення в комунальне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1» Сумської м іської ради» та рішення 
Сумської м іської ради від 28.02.2018 №  3087-М Р «Про створення 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№ 2» Сумської м іської ради» та наказу ВОЗ СМ Р від 12.03.2018 р. № 51 
«Про створення робочої групи з питань^творення центрів первинної медико- 
санітарної- допомоги» припиняє функціонування здоровпункт у складі 
лікарні з 1 липня 2018 року.



№
Міністерство освіти і науки України 

ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 
«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

вул. О.Шапаренка, 7. м. Суми. 40004. тел. (0542) 700-477 
E-mail: scptosumv@ukr.net Код СДРПОУ 02547406

22.03.2018р. №  141 На від

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

14 березня 2018 р. фельдшер здоров пункту навчального закладу 
звільнилася в зв ’язку із переводом на інше місце роботи. Адміністрація ДПТНЗ 
«СЦПТО» зверталася до головного лікаря 4-ї міської клінічної лікарні з 
проханням направити нового фельдшера (лист ДПТНЗ «СЦПТО» від 
26.02.2018р. за № 98) але відповідь була, що направити фельдшера не має 
можливості в зв ’язку з відсутністю кандидатури. Зважаючи на те, що в 
навчальному закладі навчаються діти, обов’язково повинен бути присутній 
фельдшер для надання, при потребі, першої медичної допомоги.

До того ж КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» повідомила про те, 
що на виконання рішення Сумської ^ ісько ї ради від 28.02.2018 № 3088-М Р 
«Про припинення комунального закладу «Центр первинної медико-санітарної 
д оп ом оги ’№3 м. Суми» шляхом реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне підприємство «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» 
Сумської м іської ради» та рішення Сумської міської ради від 28.02.2018 
№ 3087-МР «Про створення комунального підприємства «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги №2» Сумської міської ради» та наказу ВОЗ СМР 
від 12.03.2018р. №51 «Про створення робочої групи з питань створення центрів 
первинної медико-санітарної допомоги» припиняє функціонування 
здоровпункту у складі лікарні з 01 липня 2018 р.

До кінця навчального року залишилось ще більше трьох місяців і 
здоровпункт навчального закладу повинен працювати та надавати необхідну 
медичну допомогу дітям, які тут навчаються, серед яких також є діти з 
інвалідністю.

Адміністрація ДПТЗ «Сумський центр ПТО» просить допомогти у 
вирішенні цього питання та забезпечити навчальний заклад фельдшером.

Заступник директора з У
навчально-виховної роботи ((//10ГУУ^^ О.О.Горовий

Чаленко 0954001698

mailto:scptosumv@ukr.net


Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України 
ДЕРЖАВНИЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

«СУМСЬКИЙ ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ»

Про переведення 
фельдшера

Адміністрація Державного професійно-технічного навчального закладу 
«Сумський центр професійно-технічної освіти» просить направити фельдшера 
на постійне місце роботи в здоровпункт закладу в зв ’язку з переводом 
фельдшера Ж иленко С.О. на здоровпункт заводу ОБ и ВТ з 14.03.2018р.

вул. О.Шапаренка. 7, м. Суми, 40004. тел. (0542)25-04-08 
Е-таіІ: scptosumv@ukr.net Код ЄДРПОУ 02547406

26,02.2018 № 9 8 На № від

Головному лікарю
4-ї міської клінічної лікарні
Стефанику Т.В.

Директор В.А.М ельник

Чаленко 700-475

mailto:scptosumv@ukr.net


СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВІДЩЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

КУ «СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4»
Україна, 40004, м. Суми, Праці, 3 Телефон: (0542) 27-63-09 Факс (0542) 77-03-82

Адміністрація КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» на Ваш лист 
№98 від 26.02.2018р надає відповідь що, направити фельдшера на постійне 
місце роботи в здоров пункт не має можливості в зв’язку з відсутністю 
кандидатури. Адміністрація лікарні дала заявку до міського центру 
зайнятості.

“   2018р .

Директору Державного 
професійного -  технічного 
навчального закладу
сцпто
В.А.Мельник

Головний лікар Т.В. Стефаник

Кучер
68-60-52



СУМ СЬКА М ІСЬКА РАДА 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗД О РО В ’Я  

КУ «СУМСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №4»
Україна, 40004, м. Суми, Праці, 3 Телефон: (0542) 68-60-50 Факс (0542) 77-03-82

Від «14» березня 2018 р. №  380/01-13/13 
На № ______________в ід ______________

Директору Державного 
професійно-технічного 
навчального закладу СЦПТО 
Мельнику В.А.

Адміністрація повідомляє Вас, що у зв ’язку з впровадженням нових 
підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров'я та їх 
фінансового забезпечення, на виконання ріш ення Сумської міської ради від
28.02.2018 №  3088-М Р «Про припинення комунального закладу «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» ш ляхом реорганізації в 
порядку перетворення в комунальне підприємство «Центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1» Сумської м іської ради» та рішення 
Сумської міської ради від 28.02.2018 №  3087-М Р «Про створення 
комунального підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги 
№  2» Сумської міської ради» та наказу ВОЗ СМ Р від 12.03.2018 р. №  51 
«Про створення робочої групи з питань Створення центрів первинної медико- 
санітарної- допомоги» припиняє функціонування здоровпункт у складі 
лікарні з 1 липня 2018 року.

В.о. головного лікаря В.Т. Сизоненко

Пошутило В.М.



1

С У М С ЬК А  М ІС ЬК А  РА Л А  
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська. 35. м. Суми. 40035. тел. факс (0542) 32-78-05 
E-maii: osvila а smr.ij.ov.ua

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

Ш ановний Віталію Анатолійовичу!

Управління освіти і науки Сумської міської ради звертається до Вас з* 
проханням на черговому засіданні постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, с ім ’ї, молоді та 
спорту Сумської міської ради розглянути питання щодо особливостей 
фінансування галузі «Освіта».

З повагою

Начальник управління освіти 
і науки Сумської міської ради

2018 № 13.01-18/ УЛЗ

~ ДА'/ /  і 
./(Г сл  ... ■-/<?



@

Ж < ^2018  № 13.01-18/
Г олові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, культури, 
туризму, с ім ’ї, молоді та спорту 
М ельнику В. А.

• Ж  о з
/у/*/ Р /

/ (Щ ановний Віталію Анатолійовичу!

Відповідно до Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 
прав людини на період до 2020 року, затвердженого розпорядженням Кабінету 
М іністрів України від 23 листопада 2015 року № 1393-р «Про затвердження 
плану дій з реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 
2020 року» (далі -  План) необхідно:

-  здійснити обстеження закладів освіти на предмет їх відповідності 
державним будівельним нормам у частині доступності для маломобільних груп 
населення (далі -  М ГН), у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, 
слуху та опорно-рухового апарату та скласти акт відповідності;

-  скласти вичерпний перелік необхідних робіт за результатами 
проведеного обстеження;

-  розробити механізм та поквартальний план-графік здійснення 
реконструкції будівель з урахуванням відповідних вимог будівельних норм.

Відповідно до Положення про управління освіти і науки Сумської міської 
ради, управління не може здійснювати роботи, пов’язані з реконструкцією. 
Зважаючи на вищ езазначене, 18.09.2017 року управлінням було направлено 
звернення до управління капітального будівництва та дорожнього господарства 
Сумської міської ради з проханням здійснити обстеження закладів освіти на 
відповідність державним будівельним нормам у частині доступності для МГН.
13.12.2017 року звернення було направлено повторно. У відповіді управління 
капітального будівництва та дорожнього господарства Сумської міської ради 
було зазначено, що штатним розписом структурного підрозділу не передбачено 
працівників, які мають відповідний кваліфікаційний сертифікат для обстеження 
у будівництві.



У листопаді 2017 року закладами освіти самостійно здійснено обстеження 
будівель та приміщ ень в частині доступності для МГН. Проте, для розробки 
проектно-кош торисної документації необхідно попередньо скласти вичерпний 
перелік необхідних робіт, який достовірно можливо розробити лише після 
обстеження відповідними кваліфікованими працівниками.

Також зазначаємо, що на виконання листа М іністерства освіти і науки 
України №  1/9-593 від 03.11.2017 року (копія додається), звіт про стан 
виконання Плану необхідно надавати щокварталу.

У зв ’язку з вищевикладеним, звертаємося до Вас з проханням сприяти 
створенню робочої групи для обстеження закладів освіти на відповідність 
державним будівельним нормам у частині доступності для МГН 
кваліфікованими спеціалістами, оскільки це стосується не лише галузі 
«Освіта», а й усього соціального середовища м. Суми.

Додаток: на 1 арк. в 1 прим.

З повагою

Начальник управління освіти 
і науки Сумської міської ради

Кундиус 32-77-85



м.А ф  if) lUCUÔ

М ІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044).48\ А 1 -96 

E-mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Ректорам (директорам) вищих навчальних 
закладів І-ІУрівнів акредитації, керівникам 
установ, організацій та підприємств, що 
перебувають у сфері управління 
Міністерства освіти і науки України
Начальникам (директорам) управлінь 
(департаментів) освіти і науки обласних та , 
Київської міської державних адміністрацій

В додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 06.09.2017 
№ 1/9-473 надсилаємо форму для надання інформації згідно з додатком 1 та 
вимоги щодо організації безбар’єрного доступу до будівель та приміщень 
зазначені в додатку 2.

При цьому нагадуємо про виконання вимог Плану заходів з реалізації 
Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року, 
затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23 листопада 
2015 р. № 1393-р «Про затвердження плану дій з реалізації Національної 
стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року» (далі -  План), а саме: 

здійснити обстеження навчальних закладів на предмет їх 
відповідності державним будівельним нормам в частині доступності для 
маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з 
порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, 
ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 21542^:2013) та скласти відповідний 
акт огляду;

скласти вичерпний перелік необхідних робіт за результатами 
проведеного обстеження;

розробити механізм та поквартальний план-графік здійснення 
реконструкції та проведення ремонту будівель згаданих закладів з 
урахуванням відповідних бимог зазначених будівельних норм.

Інформацію про стан виконання Плану просимо надати до 10 
листопада 2017 року та надавати щокварталу до 20 числа останнього у 
звітному квартал і м ісяця в паперовому та електронному вигляді (e-mail: 
melnikova@mon.gov.*ua). /

Роман ГРЕБА
СУМСЬКА OF, ’!.АСНА

■ ДЄі'ЖЛ*-.«. » .. -4Ц
ДЕПАРТАМЕНТ 

ОС ПІТ и і нуууки
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Проект
Оприлюднено «__»______ 2018 р.

С у м с ь к а  м іс ь к а  р а д а
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 168-МР «Про комплексну міську 
програму «Освіта м. Суми на 
2016-2018 роки» (зі змінами)

Враховуючи уточнення бюджетних призначень, спрямованих на 
утримання, розвиток та вдосконалення освітньої галузі м. Суми, керуючись 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Унести зміни до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року № 168-МР «Про комплексну міську програму «Освіта м. Суми на 
2016-2018  роки» (зі змінами), а саме:

1.1. Викласти підрозділ 1.2. «Ресурсне забезпечення Програми» 
розділу 1 «Загальна характеристика програми» у новій редакції:

«1.2. Ресурсне забезпечення Програми
Ресурсне забезпечення Програми складають кошти загального та 

спеціального фондів бюджетів різних рівнів з урахуванням вимог 
Бюджетного кодексу України.

(тис, грн)
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 
виконання Програми (не 

враховуючи поточне 
утримання установ)

Період виконання Програми Всього витрат на 
виконання Програми

2016 рік 
(план)

2017 рік 
(план)

2018 рік 
(прогноз)

Обсяг ресурсів, усього, з них: 134744,0 165812,3 174079,5 474635,8
кошти загального фонду 52848,4 64465,9 74682,3 191996,8
кошти спеціального фонду 81895,6 101346,4 97145,3 280387,3
в т.ч. бюджет розвитку 47382,6 57799,7 55790,4 160972,7
кошти державного бюджету 13164,0 27509,5 29851,3 70524,8
кошти обласного бюджету 199,0 474,1 505,0 1178,1
кошти міського бюджету 121381,0 137828,7 143723,2 402932,9

»

о



1.2. Додаток 3 до комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 
2016-2018 роки» викласти в новій редакції згідно з додатком 1 до даного 
рішення.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови згідно з розподілом обов’язків.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
________________________ _2018 р.

Ініціатор розгляду питання - депутат Сумської міської ради Мельник В.А.
Проект рішення підготовлено - управлінням освіти і науки Сумської міської ради. 
Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.).



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ   СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми

Про хід виконання комплексної 
міської програми «Освіта м. Суми на
2016-2018 роки», затвердженої 
рішенням Сумської міської ради від 
24 грудня 2015 року № 168-МР (зі 
змінами), за підсумками 2017 року

На виконання рішення Сумської міської ради від 24 грудня 2015 року 
№ 168-МР «Про комплексну міську програму «Освіта м. Суми на 2016 - 2018 
роки» (зі змінами), керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

Інформацію начальника управління освіти і науки Сумської міської ради 
Данильченко А.М. про хід виконання комплексної міської програми «Освіта 
м. Суми на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 
24 грудня 2015 року № 168-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року взяти до 
відома (додатки 1, 2).

Проект
Оприлюднено «__»______ 2018 p.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
___________________ 2018 р.

Ініціатор розгляду питання - депутат Сумської міської ради Мельник В.А.
Проект рішення підготовлено - управлінням освіти і науки Сумської міської ради.
Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.).



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради 
«Про хід виконання комплексної 
міської програми «Освіта м. Суми на
2016-2018 роки», затвердженої
рішенням Сумської міської ради від 
24 грудня 2015 року № 168-МР (зі 
змінами), за підсумками 2017 року» 
від 2018 р. № -МР

Інформація
про хід виконання комплексної міської програми «Освіта м. Суми 

на 2016-2018 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року № 168-МР (зі змінами), за підсумками 2017 року»

Головною метою діяльності управління освіти і науки Сумської міської ради у 
2017 році стало забезпечення жителів міста Суми доступною та якісною освітою, 
соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, всебічного розвитку 
кожної дитини.

Галузь працювала над реалізацією державних, регіональних, міських освітніх 
програм; формуванням всебічно розвиненої, успішної, здатної до критичного 
мислення цілісної особистості, патріота з активною позицією; створенням у 
закладах комфортних умов перебування, атмосфери толерантності, довіри, 
взаємоповаги для посилення мотивації учнів до навчання; охопленням обов’язковою 
дошкільною освітою дітей п’ятирічного віку; забезпеченням здобуття дітьми 
шкільного віку якісної повної загальної середньої освіти та рівного доступу до неї; 
розширенням мережі навчальних закладів, які беруть участь у дослідно- 
експериментальній діяльності; створенням умов для інтеграції дітей з особливими 
освітніми потребами в інклюзивних та спеціальних класах; активізацією роботи з 
обдарованими й талановитими дітьми; запровадженням механізмів громадського 
контролю за якістю освіти; забезпеченням економічних і соціальних гарантій 
працівникам освіти, підвищенням їх соціального статусу.

У місті функціонує 35 дошкільних навчальних закладів комунальної форми 
власності, у яких виховується 9997 дітей. Дитячі садки відвідують 82% 
дошкільників віком від 3 до 6 (7) років. Усього різними формами дошкільної освіти 
охоплено 96 % дітей віком від 3 до 6 (7) років. У закладах дошкільної освіти №№ 13, 
14, 18, 26, 28, 36 працюють Центри розвитку дитини.

На сьогодні діти п’ятирічного віку стовідсотково охоплені підготовкою до
школи.

Введено в експлуатацію другий блок закладу дошкільної освіти № 38 
«Яблунька».

953 дитини, що потребують корекції фізичного, розумового розвитку, 
відвідують 3 навчальні заклади та 72 групи санаторного та спеціального 
призначення, де отримують кваліфіковану психолого-педагогічну та медико- 
соціальну допомогу.

За кошти міського бюджету в закладах дошкільної освіти для дітей з 
особливими освітніми потребами №№ 21, 34 проведено капітальний ремонт 
харчоблоків, замінено технологічне обладнання.



У місті функціонує 39 загальноосвітніх навчальних закладів комунальної 
форми власності з мережею класів 952 оиниці, у яких навчається 26357 учнів.

Індивідуальною формою навчання охоплено 107 учнів, із них 79 дітей- 
інвалідів. На навчання таких дітей з міського бюджету витрачено 4928,8 тис. грн, що 
на 3134,4 тис. грн більше, ніж у 2016 році.

У 2017 році гарячим харчуванням охоплено 17022 учні, що на 513 осіб більше, 
ніж у минулому навчальному році, зокрема : 12128 школярів 1-4 класів, що 
становить 100%, 4354 учні 5-9 класів (37 %), 540 учнів 10-11 класів (23 %).

У 2017-2018 навчальному році охоплені гарячим харчуванням діти-сироти та 
діти, позбавлені батьківського піклування, у кількості 167 учнів (100%), 626 учнів з 
малозабезпечених сімей (100%), 44 учні з особливими потребами, які навчаються в 
спеціальних та інклюзивних класах(100%), 1101 учень, батьки яких безпосередньо 
беруть, брали участь у проведенні антитерористичної операції або загинули під час 
проведення АТО (100 %), 27 дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в
Афганістані (100 %), 1 дитина, батько якої загинув під час Революції
гідності (100 %).

У закладах дошкільної освіти організовано гаряче харчування для 26 дітей- 
сиріт, 69 дітей-інвалідів та 502 дітей з малозабезпечених сімей, 574 вихованців, 
батьки яких безпосередньо беруть, брали участь у проведенні антитерористичної 
операції або загинули під час її проведення. У закладах дошкільної освіти міста діти 
пільгових категорій стовідсотково охоплені гарячим харчуванням.

У рамках Року англійської мови в Україні при загальноосвітніх навчальних 
закладах діяло 24 мовні табори.

З міського бюджету на відпочинок та оздоровлення дітей використано 5373,2 
тис. грн, що на 3263,3 тис. грн більше, ніж у 2016 році. Доплата батьків становить
1019,2 тис. гривень.

Улітку працювало 58 таборів з денним перебуванням, у них відпочило 5580
дітей.

У закладах освіти міста усіх типів і форм власності, підпорядкованих 
управлінню освіти і науки Сумської міської ради, працює близько 6 тисяч
працівників, з них - 3434 педагогічних працівників, що на 155 осіб більше в
порівнянні з минулим роком.

Освітні послуги в комунальних закладах загальної середньої освіти надають 
2126 педагогів, у дошкільних -  1111, у позашкільних -  197.

Чотири учителі іноземних мов ЗОШ № 5, ССШ № 7, ЗОШ № 24, гімназії № 1 
пройшли стажування в Німеччині.

Учитель ССШ № 7 став переможцем VIII Міжнародного фестивалю
педагогічних інновацій.

На сьогодні 1 заклад позашкільної освіти та 25 закладів загальної середньої 
освіти беруть участь у 8 експериментах як експериментальні заклади
всеукраїнського рівня, 3 заклади загальної середньої освіти -  у 2 експериментах 
регіонального рівня. Учасниками 9 міжнародних проектів є 11 закладів загальної 
середньої освіти і 2 НВК.

За результатами ЗНО максимальні 200 балів отримали 5 сумських 
випускників.

Команда учнів м. Суми із 110 школярів виборола 98 дипломів у III етапі 
Всеукраїнських учнівських олімпіад, що складає 89,1% якості, у фінальному етапі 
змагань здобуто 17 дипломів.



Юні науковці шкіл міста гідно продемонстрували результати своєї 
дослідницької роботи в її (обласному) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 
науково-дослідницьких робіт. У конкурсних випробуваннях учні завоювали 36 
дипломів. Тринадцять юних дослідників закладів освіти міста Суми на фінальному 
етапі цього конкурсу захищали 14 наукових робіт. Це учні Сумських 
спеціалізованих шкіл №№ 10,17, Сумської класичної гімназії, Сумської гімназії №1. 
За результатами конкурсу-захисту наукових робіт Сумська команда виборола 7 
призових місць: одне перше, два других і чотири третіх.

За результатами досягнень учнів міста в 2016-2017 навчальному році маємо 32 
стипендіати: 7 -  Президента України, 5 -  голови Сумської обласної державної 
адміністрації та 20 -  міського голови.

Активно проводяться міські конкурси патріотичного напряму: конкурс 
волонтерських та пошукових загонів. У музеях створюються експозиції, присвячені 
Героям Небесної сотні, воїнам АТО, волонтерам тощо.

Триває патронат закладів освіти над місцями поховань захисників України в 
роки Другої світової війни. На Центральному міському цвинтарі школярами 
доглядаються могили загиблих воїнів АТО. Установлені меморіальні дошки: Миколі 
Осипову (ССШ № 1), Сергію Пархоменку
(ССШ № 2), Олександру Аніщенку (ЗОШ № 4), Максиму Савченку
(ССШ № 7), Сергію Табалі (ССШ № 9), Андрію Реуті, Олексію Братушці (НВК № 
16), Віталію Бею (ССШ № 17), Юрію Вєтрову (ЗОШ № 19), Ігорю Гольченку (ЗОШ 
№ 22), Руслану Андрі (ЗОШ № 24), Артему Коханому, Олексію Калюжному, Роману 
Харченку (ССШ № 25), Миколі Ніколаєнку, Анатолію Петренку (ССШ № 29).

До гурткової роботи в позашкільних навчальних закладах різних типів і 
підпорядкувань залучено 25540 дитину, що становить 86,3% (у 2016 році -  87,7%, у 
2015 році -  85,04%) від загальної кількості школярів навчальних закладів міста.

У 2017 році вихованці позашкільних закладів вибороли 158 призових місць у 
обласних, 2 4 1 - у  всеукраїнських, 1 4 2 - у  міжнародних конкурсах і змаганнях.

Вагомих результатів у діяльності освітяни досягли завдяки належному 
фінансуванню. Загальний фонд галузі «Освіта» у 2017 році склав 656406,7 тис. 
гривень. У порівняні з 2016 роком загальний фонд галузі «Освіта» збільшився на
227300,2 тис. гривень. Він включає: заробітну плату з нарахуваннями, оплату 
комунальних послуг, придбання продуктів харчування, предметів, матеріалів, 
обладнання та інвентарю, оплату послуг (крім комунальних),оплату комунальних 
послуг та енергоносіїв тощо.

Видатки на поточне утримання закладів галузі «Освіта» у 2017 році 
становили: на предмети, матеріали, обладнання та інвентар
15959.00 тис. грн, оплату послуг (крім комунальних) -  8535,6 тис. гривень.

Видатки бюджету розвитку галузі у 2017 році склали 34269,4 тис. грн, із них:
кошти міського бюджету -  18321,7 тис. грн, субвенція з державного бюджету на 
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій -
15698.0 тис. грн, а також 76,0 тис. грн -  залишок освітньої субвенції на придбання 
предметів довгострокового користування, а саме: обладнання для кабінетів 
природничо-математичного циклу, комп’ютерної та мультимедійної техніки; кошти 
обласного бюджету (виконання депутатських повноважень -  173,7 тис. грн).

- У 2017 році виконані наступні ремонтні роботи:
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У рамках проекту «Програма розвитку муніципальної інфраструктури 
України» Європейського інвестиційного банку (ЄШ) Координаційним комітетом 
відібрано остаточний варіант Попереднього переліку проектів, серед яких є м. Суми 
з проектом «Підвищення енергоефективності в дошкільних навчальних закладах м. 
Суми (33 будівлі)».

У 20 І 6 році за рахунок коштів Північної Екологічної Фінансової корпорації 
НЕФКО було розпочато реконструкцію будівель ДНЗ №№ 2, 22, ССШ № 29 на 
загальну суму 8095,0 тис. гривень. Реконструкцією передбачалося утеплення 
зовнішніх огороджуючих конструкцій, заміна застарілих дерев’яних вікон на 
сучасні енергозберігаючі, модернізація систем опалення та освітлення.

У 2017 році продовжено реконструкцію будівель ДНЗ № 22 та ССШ № 29, на 
виконання якої з міського бюджету передбачено 2500,0 тис. грн та кошти Північної 
Екологічної Фінансової корпорації НЕФКО у сумі 4346,0 тис. гривень.

За підтримки Проекту USAID "Муніципальна енергетична реформа в Україні" 
(Проект USAID) відбувся Всеукраїнський конкурс на зменшення споживання 
електроенергії, в якому взяла участь Сумська спеціалізована школа №7 ім. Максима 
Савченка. Відповідно до умов змагання журі обрало по одному переможцю з 
кожного міста. За підсумками конкурсу 16 українських шкіл, які показали 
максимальний результат економії електроенергії, отримали від Проекту US AID 
сертифікати на проведення енергетичного аудиту під час опалювального сезону 
2017 року. За результатами таких енергоаудитів експерти Проекту USAID 
розробили для навчальних закладів по три варіанти найбільш дієвих 
енергоефективних заходів, розрахували обсяг необхідних інвестицій для їх 
реалізації, а також можливий термін окупності.

Команда юних енергоменеджерів ЗОШ № 5 у 2016-2017 роках брала участь у 
проекті «Школа енергії 2.0» від Асоціації енергоефективні міст України. Виконуючи 
завдання та беручи участь у цікавих та нестандартних конкурсах, команда змогла



вибороти призове місце та поїхати в Карпатський енергетичний табір. Подарунком 
від проекту стали матеріали для утеплення даху та встановлення локальної 
вентиляції, а на проведення робіт із міського бюджету було виділено 200,00 тис. 
гривень. Роботи по виконанню зазначених заходів завершуються.

У 2017 році управлінням освіти і науки Сумської міської ради започатковано 
користування програмним продуктом иМипі, який є ефективним сучасним 
інструментом і дозволяє здійснювати збір, облік та оптимізацію витрат на 
енергоресурси для закладів освіти у м. Суми. На платформі зареєстровані всі 
заклади освіти м. Суми.

Управлінням освіти і науки Сумської міської ради, навчальними закладами 
забезпечується збалансований розвиток дошкільної, шкільної та позашкільної освіти 
через налагодження партнерських стосунків між трьома сторонами: учнями, 
учителями та батьками.

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.

__________________ 2018 р.



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № -  МР
м. Суми

Про зміну найменування закладів освіти 
м. Суми та затвердження їх статутів 
у новій редакції

З метою приведення статутів закладів освіти м. Суми у відповідність 
до вимог чинного законодавства України, відповідно до законів України 
«Про освіту», «Про загальну середню освіту», керуючись статтею 25 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити найменування:
1.1. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

№19 ім. М.С.Нестеровського м. Суми, Сумської області на Сумський заклад 
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів № 19 ім. М.С.Нестеровського 
Сумської міської ради;

1.2. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№21, м. Суми, Сумської області на Сумський заклад загальної середньої 
освіти І-ІП ступенів № 21 Сумської міської ради;

1.21. Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І-ІІІ 
ступенів №26, м. Суми, Сумської області на Сумський заклад загальної 
середньої освіти І-ІП ступенів № 26 Сумської міської ради;

2. Затвердити статути закладів освіти м. Суми в новій редакції 
(додатки №№ 1-3).

3. Керівникам закладів освіти здійснити державну реєстрацію статутів 
у новій редакції у порядку, встановленому чинним законодавством України.

4. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Мотречко В.В.

Сумський міський голова О.М. Лисенко
Виконавець: Данильченко А.М.

Проект
Оприлюднено « »______ 2018 р.

Ініціатор розгляду питання -  депутат Сумської міської ради Саченко М.В.
Проект рішення підготовлено управлінням освіти і науки Сумської міської ради. 
Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради
Данильченко А.М.
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МАЛЮК ОКСАНА ВОЛОДИМИРІВНА 
Округ № 36

Україна. 40007, м. Суми. вул. Миру, буд.24, тел. +38 (099)-500-І2-79 
e-mail: gpmalyk^gmail.com

 Т Н Ш П ш  року
На № _ _ _ _ _  від__________ 2018 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 

Шановний Віталію Анатолійовичу!

До мене, як до депутата Сумської міської ради, звернулбся Бояринова 
Вадим Миколайович, який мешкає за адресою: вул. Лінійна буд.№1 кв. №12 
із проханням сприяти у вирішенні питання щодо виділення коштів для 
проведення операції його доньці Бояриновій Аріні Вадимівні 2013 року 
народження.

Звернення аргументоване тим, що з 2014 року Бояринова A.B. хворіє 
на двобічну дисплазію кулькових суглобів «Соха valga» та потребує 
негайного оперативного втручання.

Ураховуючи вищевикладене, прошу Вас розглянути питання щодо 
виділення коштів у розмірі 25 000 (двадцять п’ять тисяч) гривень для 
проведення операції Бояриновій Аріні Вадимівні.

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

Додаток на 1 арк. в 1 прим.

Заздалегідь вдячна.

З повагою,
депутат Сумської міської ради

o<V

О.В.Малюк

mailto:gpmalyk@gmail.com




Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ТА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

40000, м. Суми, майдан Незалежності,2, тел.(0542) 700-561, 700-620,
e-mail: inform@meria.sumy. ua_________________________

SJ.~V X f / M -Сї

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

Шановний Віталію Анатолійовичу!

Повідомляємо про можливість висвітлення діяльності очолюваної Вами 
постійної комісії Сумської міської ради „у програмі «Влада -  сум чанам» на 
телеканалі ТРК «АТУ», яка виходить у рамках співпраці з телерадіокомпанією та 
покликана інформувати громаду про діяльність Сумської міської ради, її 
виконавчих органів.

Враховуючи, що діяльність органів міської ради становить великий 
суспільний інтерес, а робота постійних комісій Сумської міської ради VII 
скликання ґрунтується на гласності і відкритості, представники очолюваної Вами 
комісії (одна або дві особи) мають можливість взяти участь у зазначеній програмі, 
тим самим підбити підсумки роботи п о ст ій ^  201jLpiKr
розповісти про поточну діяльність та пріоритетні напрямки роботи на рік.

Форма програми -  діалог ведучої та респондента. Тривалість -  20-25 хв.
До відома, телеканал ТРК «АТУ» має потужну технічну базу власного 

виробництва. Веде 24-х годинне ефірне мовлення в аналоговому і цифровому 
форматах практично на всій території Сумської області. Телеканал ретранслюють 
практично всі кабельні мережеві оператори та оператори IPTV-мереж інтернет- 
мовлення в області. Аудиторія каналу охоплює більше 1 млн чоловік, майже 90% 
від загальної чисельності населення Сумської області.

З метою складання плану та узгодження дати та часу запису просимо до 9 
березня повідомити щодо участі представників очолюваної Вами комісії у 
програмі «Влада -  сумчанам» відділ прес-служби за тел.: 70-06-26.

В. о. директора департаменту

Виконавець 
Семениста О. А. 
700-626

Ч
Бойко В.Г.



СУМСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ 
ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

СУМСЬКА МІСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОФСПІЛКИ 
ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
вул. Харківська, 35, м, Суми, 40035, тел./факс (0542) 22-47-72 

E-mail: proflife.sumy@ukr.net, Website: www.proflife.org.ua

02.03.2018 p. №03-10/29 Н а№ _________від___

Міському голові м. Суми 
Лисенку О.М.

копія: Начальнику департаменту 
фінансів, економіки та 
інвестицій Сумської міської ради 
Липовій С.А.

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

Голові постійної комісії з питань 
/  охорони здоров’я, соціального 

І  захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді та 
спорту
Мельнику В.А.

Звернення

Сумська міська організація профспілки працівників освіти і науки 
України засвідчує свою глибоку повагу та з великим занепокоєнням і 
сподіванням звертається до Вас з приводу врегулювання питань 
недостатнього обсягу освітньої субвенції на оплату праці більше 2050 
педагогічних працівників закладів освіти міста Суми, яка здійснюється за 
рахунок освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам. 
Станом на 20.02.2018 року додаткова потреба обсягів освітньої субвенції 
становить 31040541,00 гривень.

Така ситуація склалась у зв’язку із введенням в дію з 01.01.2018 року 
Формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами, 
відповідно до якої розподіл освітньої субвенції між місцевими бюджетами 
здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу
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бюджетної забезпеченості, який обраховується виходячи із розрахункової 
наповнюваності класів, яка для міст обласного значення становить 27; 
контингента учнів усіх типів закладів загальної середньої освіти станом на 
05.09.2016 року; навчального плану; заробітної плати вчителя.

Враховуючи вищевикладене, дійшли висновку, що у формульному 
розрахунку занижена кількість учнів загальної середньої освіти м. Суми 
на 854 особи (станом на 01.09.2017 року кількість учнів становить 26198 
осіб, тоді як кількість учнів на 01.09.2016 року становить 25344 особи); не 
враховано реальну середню наповнюваність класів, яка становить 28,62, 
так як по деяких закладах освіти м. Суми вона коливається від 25,3 до 30,4; 
не враховано поділ класів на підгрупи при вивченні окремих предметів 
у закладах загальної середньої освіти (англійська та українська мови, фізична 
культура), як це передбачено Порядком поділу класів на групи при вивченні 
окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженим 
наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 № 128.

Крім того, у формульному розрахунку не враховано оплату праці 
педагогічних працівників за проведення індивідуальної форми 
навчання, порядок організації якої регламентується Положенням про 
індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах, 
затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2016 
№8. Станом на 20.01.2018 року кількість осіб, яким організовано 
індивідуальну форму навчання, становить 133 учні. Оплата праці 
педагогічних працівників за проведення індивідуальної форма навчання, у 
тому числі з використанням технологій дистанційної форми навчання, 
здійснюється відповідно до нормативно-правових актів у сфері освіти і 
потребує в м. Суми близько 5,5 млн. грн. без нарахувань

Також, у формульному розрахунку не враховано оплата праці 
педагогічних працівників у закладах із спеціалізацією мистецького 
напрямку, а саме: художньо-естетичного профілю (ССШ № 7, 29), де учні 
одночасно з повною загальною середньою освітою здобувають мистецьку 
освіту, яка полягає в набутті здобувачем компетентностей в обраному виді 
мистецтва.

Відповідно до п.5 ст.14 Закону України «Про загальну середню освіту» 
за письмовими зверненнями батьісів, інших законних представників учнів та 
відповідно до рішення засновника у закладі освіти функціонують групи 
подовженого дня, фінансування яких здійснюється за кошти засновника та за 
інші кошти, не заборонені законодавством. Станом на 01.01.2018 року у 
закладах загальної середньої освіти м. Суми функціонують 98 груп 
подовженого дня, проте оплата праці вихователів не прораховується у 
формульному розрахунку.

Рішенням виконавчого комітету від 27.04.2017 № 195 «Про
відзначення вчителів учасників II (обласного) туру Всеукраїнського 
конкурсу «Учитель року - 2017» з метою заохочення вчителів, які взяли 
участь II (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року-2017» 
встановленні надбавки педагогічним працівникам за високі досягнення у 
праці в розмірі від 10 до 20 відсотків, які також не передбачені в 
формульному розрахунку освітньої субвенції на 2018 рік.

На виконання комплексної міської програми «Освіта м. Суми на 2016-



2018 роки» з метою заохочення вчителів, які підготували переможців 
всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів вчителям закладів загальної 
середньої освіти встановленні надбавки за високі досягнення у праці в 
розмірі від 15 до ЗО відсотків посадового окладу, що теж не враховано у 
формульному розрахунку на 2018 рік.

Доведена на 2018 рік сума освітньої субвенції в розмірі 259,3 млн. грн. 
не покриває усіх вищеперерахованих витрат на виплату заробітної плати з 
нарахуванням. А залишки освітньої субвенції 2017 року використані у 2018 
році на матеріально-технічне оснащення 114 перших класів, у яких в 2018-
2019 н.р. першокласники навчатимуться за новим державним стандартом 
початкової загальної освіти.

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників» 
посадові оклади (ставки заробітної плати) педагогічних працівників, оплата 
праці яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, з 01.01.2018 року підвищуються на 10 
відсотків. Але станом на 02.03.2018 року дана постанова не виконується, що 
призвело до заборгованості у виплаті заробітної плати. Отже, знівельовано 
заяви Уряду про 25% підвищення заробітної плати учителям з 01.01.2018 
року. Адже реально у місті Суми вона підвищилась для всіх працівників 
з 01.01.2018 року на 10% з урахуванням підвищення розміру мінімальної 
заробітної плати і відповідно 1 тарифного розряду ЄТС. Розмір надбавки за 
престижність праці залишився незмінним і становить 15% посадового 
окладу. В кошторисах закладів закладено 30% розмір грошової винагороди 
за сумлінну працю педагогічним працівникам, а освітня субвенція 
передбачає 100% її розмір. Оплата за індивідуальну форму навчання 
здійснюється із затримкою в один місяць.

Така ситуація викликає заслужене обурення педагогів діями влади і 
створює соціальну напругу в колективах, адже передбачає жорстку 
економію бюджетних коштів, відсутність оплати за заміну тимчасово 
відсутніх працівників, призведе до значних скорочень педагогічних 
працівників із числа вчителів української та англійської мови, вихователів 
груп продовженого дня, до протистояння, втрати довіри до органів 
державної влади. І це не вичерпний перелік можливих негативних наслідків.

Управління освіти і науки Сумської міської ради з огляду на ситуацію, 
що склалась, листом від 20.02.2018 року №13.01.18/339 звернулось до 
директора департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської 
ради з проханням виділити додаткові кошти на оплату праці педагогічних 
працівників з нарахуваннями за рахунок міського бюджету у сумі
31040541,00 гривень. Але станом на 02.03.2018 року відповідь департаменту 
фінансів на звернення управління освіти і науки відсутня.

Враховуючи вищевикладене, висловлюючи суспільну думку 
педагогічної громади міста Суми, Сумська міська організація профспілки 
працівників освіти і науки України просить Вас вирішити на користь 
педагогічних працівників закладів освіти міста наступні питання:

1. Виділити додаткові кошти на оплату праці педагогічних 
працівників з нарахуваннями за рахунок міського бюджету у сумі



31040541,00 гривень за програмною та економічною класифікацією 
видатків, а саме:

0611020 В рік (грн)
2110 25496410 25496410
2120 4915821 4915821
Разом 30412231 30412231

0611L030
2110 62009 62009
2120 13642 13642
Разом 75651 75651

0611L070
2110 453743 453743
2120 98916 98916
Разом 552659 552659
Всього 31040541 31040541
вт. ч. 2110 26012162 26012162

2120 5028379 5028379

2. Терміново ввести в дію постанову Кабінету Міністрів України від
11.01.2018 № 22 «Про підвищення оплати праці педагогічних працівників», 
виділивши відповідні кошти з міського бюджету на перерахунок посадових 
окладів (ставок заробітної плати) педагогічних працівників, оплата праці 
яких здійснюється за рахунок освітньої субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам з 01.01.2018 року, та провести зазначені виплати у 
березні 2018 року.

3. Розглянути питання підвищення на 10% посадових окладів (ставок 
заробітної плати) педагогічних працівників закладів дошкільної, 
позашкільної освіти, ПТНЗ та інших закладів і установ, оплата праці яких 
здійснюється за рахунок міського бюджету, шляхом встановлення їм 
надбавок згідно пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України № 1298 та 
пунктом 4 наказу Міністерства освіти і науки України №557 з метою 
недопущення порушення міжпосадового рівня оплати праці педагогів, 
конфліктних ситуацій та справедливого невдоволення педагогами міста 
низькою оцінкою влади їхньої складної, важливої, відповідальної 
педагогічної праці.

Просимо надати письмову відповідь про дії органів місцевого 
самоврядування по вирішенню висвітлених у зверненні питань згідно ст. 28 
Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності».

З глибокою повагою до Вас

за дорученням президії та профспілкового активу, ^
голова комітету Сумської міської організації профспілки _
працівників освіти і науки України 0 &  мь  ̂ Л.М.Гога



ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
2 0 1 5 -2 0 2 0  рр.

Наталуха Дмитро Олександрович
Україна, 40009. м. Суми. вул. Набережна р.Стрілки 46. оф. 9. тел. -38 (050) 2959068

natalukha^i.ua
Вих. №1 віл 28.02.20 і 8 року
На №  _ _ від _    2017 року

Голові ПОСТІЙНОЇ К О М ІСІЇ З 

митань охорони здоров’я, соц іального 
захисту населення, освіти , науки, культури , 

туризм у, с ім ’ї, молоді та  спорту

М ельн іку  В.А.

ЗВ Е Р Н Е Н Н Я

Ш ановний  В італій А натол ійови ч!

Прошу Вас розглянути питання виділення коштів у сумі 2225000грн. 
для реконструкції приміщення (колишня котельня) гіо вул. Ш ишкіна 12. В 
даному приміщенні планується створення муніципального спортивного залу. 
П р ое кт н о - ко ш то р и с н а д о ку м е н та ц і я в и гото в л єн а .

J 5  /  
otcäP DÄ. Ч<Р



ДЕПУТАТ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ VII СКЛИКАННЯ
2 0 1 5 - 2 0 2 0  рр.

ЛЕВЧЕНКО ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ
Україна. 40000. м. Суми, майдан Незалежності. 2. тел. (050) 908-15-68 

Вих. № ___________ в ід _____________ 2018

Міському голові міста Суми 

Лисенко О.М.

ДЕПУТАТСЬКЕ ЗВЕРНЕННЯ

До мене, як до депутата Сумської міської ради, неодноразово звертаються 
батьки та адміністрація ДНЗ № 25 «Білосніжка» з приводу ремонту харчового блок 
( орієнтовна вартість ремонту 350,0 тис. грн.) та встановлення дитячого 
майданчика( орієнтовна вартість 100,0 тис. грн.).

Відповідно до частини другої статті 13 Закону України «Про статус 
депутатів місцевих рад» прошу у десятиденний строк розглянути порушене 
мною питання та надати відповідь за наступною адресою: м. Суми , майдан 
Незалежності, 2.

Заздалегідь вдячний.

З повагою,
депутат Сумської міської ради



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМ СЬКОЇ М ІСЬКОЇ РАДИ 
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) № 25 

«БІЛОСНІЖКА» м. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Колектив, батьківська громада закладу дош кільної освіти № 25 

«Білосніжка», що знаходиться за адресою вул. Л.Українки, 2/1, переконливо 

просять Вашого сприяння у виділенні коштів на капітальний ремонт 

харчоблоку та встановлення дитячого ігрового майданчика на території 

закладу.

Дитячий садок функціонує з 1985 року. За цей час капітальний ремонт 

харчоблоку не проводився. За 32 роки він втратив свою відповідність 

сучасним санітарно-гігієнічним, технічним вимогам. Існують відхилення від 

вимог сучасного Санітарного регламенту для дошкільних закладів.

На території знаходяться 11 ігрових дитячих майданчики, обладнання 

яких застаріло морально, а деяке і фізично.

Це ніяк не сприяє організації дитячого дозвілля, ігрової діяльності на 

рівні сучасних, розвинених дошкільників.

Просимо до нашого прохання віднестись з порозумінням.

вул. Лесі Українки, 2/1, м. Суми, 40020, тел. 24-56-92 
E -m ail: d n 7 b cl0 sn eik a @ g m a il.co m . сайт: w w w .bilosnizhka.sumy.ua

15.03.2018 № 104
Депутату
Сумської міської ради 
Левченко О.О.

Ш ановний Олег О лександрович!

Підписи батьків додаються.

Голова БК

Завідувач ЗДО О.П.Макєева

О.Л.Бойко

М

mailto:dn7bcl0sneika@gmail.com
http://www.bilosnizhka.sumy.ua


Проект оприлюднено 
« » 2017

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення 
Сумської міської ради від 21 грудня 
2017 року № 2920 - МР «Про
затвердження «Міської комплексної 
програми Охорона здоров’я на 2017- 
2020 роки»

З метою поліпшення демографічної ситуації, збереження і зміцнення 
здоров'я населення, підвищення якості та ефективності медико- санітарної 
допомоги, забезпечення соціальної справедливості і прав громадян на охорону 
здоров'я, забезпечення обізнаності населення щодо умов здорового способу 
життя через засоби масової інформації, виховання у молоді традицій здорового 
способу життя, відповідно до вимог статті 18 Розділу VI. Прикінцеві та 
перехідні положення Бюджетного кодексу України, враховуючи уточнення 
бюджетних призначень керуючись пунктом 22 частини першої статті 26 Закону 
України «Про місцеве самоврядування в України», Сумська міська рада

ВИРІШ ИЛА:
1. Внести зміни до «Міської комплексної програми Охорона здоров’я на

2017-2020 роки», затвердженої рішенням Сумської міської ради від 21 грудня 
2017 року № 2920 - МР «Про затвердження «Міської комплексної програми 
Охорона здоров’я на 2017-2020 роки», а саме:

1.1. Пункти 1.1 та 1.2 Програми викласти в новій редакції.
1.2. Додатки 1, 2, 3 до «Міської комплексної програми Охорона здоров’я на

2017-2020 роки» викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, до цього 
рішення.

1.3. Додатки 3.1. -  3.23 до додатку 3 до «Міської комплексної програми 
Охорона здоров’я на 2017-2020 роки» викласти в новій редакції, згідно з 
додатками 3.1-3.23 до додатку 3 до цього рішення.
3. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О.

Міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чумаченко О.Ю.



Додаток 1 
до міської комплексної Програми 
«Охорона здоров'я на 2017-2020 роки»

Напрями діяльності міської комплексної Програми иОхорона здоров'я на 2017-2020 роки”

№ з/п Назва напряму діяльності 
(пріоритетні завдання)

Перелік заходів програми Строк
виконання
заходу

Виконавці Джерела
фінансування

Орієнтовні
обсяги
фінансування 
(вартість), тис. 
грн. у тому 
числі:

Очікуваний результат

Підпрограма 1,
Реалізація та дотримання 
прав громадян у сфері 
охорони здоров'я
Завдання 1. Державна 
політика у сфері охорони 
здоров’я населення.

1.1. Дотримуватися вимог щодо гарантованої 
державою безоплатної допомоги хворим при 
невідкладних станах та пільговій категорії хворих 
з хронічними захворюваннями

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

Реалізація прав і обов’язків усіх членів 
суспільства в галузі охорони здоров’я згідно з 
нормативно-правовими актами, адаптованими 
до норм і вимог світових стандартів.

1.2.Сприяти впровадженню нових моделей 
діяльності закладів охорони здоров’явідповідно до 
чинного захнодавства

2017-2020 відділ охорони здоров’я Сумської міської ради Виконання чинних законодавчих актів щодо 
реформування, модернізації та впровадження 
новітніх технологій в галузі охорони здоров’я

1.3 .Впроваджувати державну політику і  стратегію 
в галузі охорони здоров’я на основі пріоритетного 
розвитку первинної медико-санітарної допомоги

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Приближения надання медичної допомоги до 
населення на основі розвитку первинної 
медико-санітарної допомоги

1.4. Визначити міських позаштатних спеціалістів 
галузі охорони здоров'я, як експертів за контролем 
якості надання медичної допомоги

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Виконання якісного контролю за наданням 
медичної допомоги

1.5.Поліпшувати медикаментозне та матеріально- 
технічне забезпечення галузі охорони здоров’я

2017-2020 відділ охорони здоров’я Сумської міської ради Забезпечення населення якісною та 
своєчасною медичною допомогою.



Завдання 2.
Формування здорового 
способу життя.

2.1. Забезпечити та постійно проводити 
пропаганду здорового способу життя серед 
населення у засобах масової інформації, у 
закладах освіти та під час культурно-масових 
заходів

2017-2020 відділ охорони здоров’я Сумської міської ради Формування ідеології здорового способу 
життя, в тому числі духовного і психічного у 
свідомості населення. Підвищення рівня 
інформованості населення про стан 
навколишнього середовища

2.2.Продовжити роботу з гігієнічного навчання і 
виховання населення, здійснювати його через 
систему загальної освіти та засоби масової 
інформації

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Досягти більш масової обізнасті громадян 
через засоби масової інформації з  питань 
культури гігієни
•А

Завдання 3. Забезпечити 
пріорітетнкті» у  наданні 
медичної допомоги 
пільговій категорій 
громадян, визначених 
законодавством

3.1. Забезпечити рецептами пільгову категорію 
населення

2016-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-9728,6;
2018-8870,9;
2019-9001,6;
2020-9512,0

Досягти 100% забезпечення пільгової 
катергорії населення ліками згідно діючого 
законодавства України

3.2. Забезпечити пільгову категорію населення 
технічними та іншимим засобами

2016-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-1039,1;
2018-954,8;
2019-901,6;
2020-952,2

Досягти 100% забезпечення пільгової 
катергорії населення технічними засобами 
згідно діючого законодавства України

З.З.Забезпечити проведення зубопротезування 
порожнини рота пільгових верств населення

2016-2020 відділ охорони 
здоров'я
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-1830,3;
2018-1959,4;
2019-2069,1;
2020-2185,0

Досягти 100% забезпечення пільгової ктергорії 
населення безоплатним зубопротезуванням 
порожнини рота згідно діючого законодавства 
України

3.4. Забезпечити доступність лікарських засобів 2017 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-4704,6
2018-6911,5

Досягти 100% забезпечення пільгової ктергорії 
населення достаними ліками

Піпрограма П.
Здоров'я дітей та молоді.



Завдання 1.
Збереження здоров’я дітей 
та молоді. Формування 
здорового способу життя.

1.1. Щорічно проводити профілактичні медичні 
огляди учнів ЗНЗ у присутності батьків, аналіз 
результатів, розробку заходів з профілактики 
захворювань.

2017-2020 управління 
освіти та науки 
Сумської 
міської ради, 
відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

Забезпечити обізнаність батьків щодо 
реального стану здоров'я їх дітей. Своєчасне 
виявлення захворювання.

1.2. Забезпечити поступовий перехід до системи 
медичної допомоги дітям за  принципами лікаря 
загальної практики сімейної медицини.

2017-2020 відділ охорони
здоров'я
Сумської

Наближення медико-санітарної допомоги до 
пацієнта

1.3. Вжити заходи щодо забезпечення дітей з 
малозабезпечених сімей безкоштовним 
харчуванням під час стаціонарного лікування.

2017-2020 відділ охорони
здоров'я
Сумської

Забезпечення необхідного для лікувального 
процесу харчування дитини

1.5. Проводити спортивно-оздоровчі заходи. 2017-2020 управління 
освіти та науки 
Сумської 
міської ради

Зменшення захворюванності у  дітей на ОРЗ, 
уникнення виникнення хвороб кісток та 
суглобів

1.6. Залучати медичних працвників та шкільних 
психологів до реалізації заходів щодо збереження 
здоров'я школярів, підвищення рівня гігієнічної 
культури педагогів та батьків

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Підвищення рівня обізнаності серед школярів

1.7. Забезпечення дитячих стаціонарних відділень 
та інфекційних ліжок меблями, а  саме ліжками 
для дітей молодшого та старшого віку, шафами, 
приліжковими тумбочками, стільцями, столами

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-271,0;
2018-212,0;
2019-285,1;
2020-301,0

Забезпечення спеціальними меблями 
стаціонарних відділень КУ "Сумська міська 
дитяча клінічна лікарня" відповідно до 
потреби

Підпрограма Ш. 
Збереження здоров'я 
дорослого населення.
Завдання 1.
Здоров’я працюючого 
населення.

1.1. Забезпечити проведення медичного огляду 
працюючого населення міста

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Зменшення первинного виходу на інвалідність 
в працездатному віці (на 10 тис. прац. 
населення): 2017-47,6; 2018-46,0; 2019-45,5; 
2020-44,8



1.2. Забезпечити санітарно-епідеміологічний нагля, 20 і 7-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Зниження кількості професійних захворювань 
щороку на 5% в порівнянні з минулим роком 
при умові дотримання керівниками 
підприємств, організацій, установ належних 
умов праці

Завдання 2. Забезпечення 
здоров’я в старості.

2.1 .Продовжувати створювати, відповідно до 
діючої нормативної бази, у медичних закладах 
сімейні лікарські амбулаторії з  метою наближення 
медико-санітарної допомоги до осіб похилого та 
старечого віку

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Своєчасне надання медичної допомоги людям 
похилого віку

2.2. Відкриття відділення паліативної допомоги 2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

вирішення проблем надання медико- 
соціальної допомоги, догляду, психологічної 
реабілітації, а також психо-соціальної 
підтримки родичів на період хвороби та втрати

вирішення проблем поліпшення здоров’я літніх 
людей,підвищення тривалості життя

2.3. Забезпечити пріоритетність у наданні 
медичної допомоги ветеранам праці, війни та 
інших категорій громадян, визначених 
законодавством

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Піпрограма IV.
Зниження захворюваності 
та поширеності хронічних 
неінфекційних хвороб, які 
складають питому вагу в 
структурі поширеності 
хвороб.

Завдання 1. 
Профілактичні заходи, 
направлені на боротьбу з 
поширеністю та 
захворюванням органів 
дихання

1.1. Проводити санітарну просвіту населення з 
усіх аспектів профілактики та проведення 
своєчасних обстежень

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я
Сумської
міської ради

Досягнення зменшення захворюваності на 
хвороби органів дихання



Завдання 2. Профілактичні 
заходи, направлені на 
боротьбу з раком.

1.1. Проводити санітарну просвіту населення з 
усіх аспектів профілактики та проведення 
своєчасних обстежень

2017-2020 відділ охорони
здоров’я
Сумської

Охоплення населення профоглядами з  метою 
попередження виникнення захворювань на рак

Завдання 3.
Боротьба із захворю ванням  
на цукровий діабет.

3.1. Забезпечити хворих на цукровий діабет П 
типу цукрознижувальними лікарськими засобами 
(таблетки)

2016-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-391,4;
2018-353,9;
2019-391,3;
2020-413,5

Недопущення переходу хворого до категорії 
інсулінозалежних

3.2.3абезпечити проведення визначення рівня 
глюкози в крові усім сиаціонарним хворим та в 
амбулаторно поліклінічних закладах під час 
гірофоглядів осіб груп ризику захворювання на 
цукровий діабет

2016-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-150,2;
2018-118,4;
2019-121,6;
2020-128,7

Надання змоги виконувати постійний 
контроль за рівнем глюкози в крові самим 
хворим

3.3. Забезпечення хворих на цукровий діабет 
препаратами інсуліну

2016-2020 інша субвенція з с 2017-11066,8;
2018-12000,0;
2019-5985,6;
2020-6320,8

Забезпечення пфідтримки жіттєдіяльності 
інсулінозалежних хворих

Завдання 4. 
Репродуктивне здоров’я 
(здоров’я  жінок).

4.1. Створити умови для безпечного материнства 2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-25,1; Зростання рівня народжуваності на 1 тис. 
населення): 2017-10,9; 2018-11,0; 2019-11,2 
;2020-11,5

4. 2. Забезпечити сучасними контрацептивами 
жінок з хронічними захворюваннями, при яких 
вагітність та пологи загрожують життю

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет

4.3. Забезпечити закупівлю контрацептивів для 
безоплатного надання підліткам від 14 до 17 років 
та жінкам з малозабезпечених родин

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2019-35,6;
2020-37,6



4.4. Забезпечити інсуліновими помпами вагітних з 
діабетом та тест-системами для контролю за 
рівнем глікемії

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2019-420,0;
2020-450,0

4.5. Забезпечити акушерське відділення 
індивідуальними наборами, лікарськими засобами 
та медичними виробами для зупинки акушерських 
кровотеч

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-405,0;
2018-446,0;
2019-50,0;
2020-50,0

4.6. Забезпечити закупівлю антирезусних 
Імуноглобулінів для профілактики гемолітичної 
хвороби новонароджених

2017-2020 відділ охорони
здоров'я
Сумської
міської ради

міський бюджет 2019-450,0;
2020-450,0

4.7. Забезпечити препаратами для лікування 
вагітних та породіль з тяжкою анемією

2017-2020 від діл охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-6,3;
2018-8,2;
2019-7,01;
2020-7,4

4. 8. Покращити надання допомоги 
новонародженим,

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-20,6; Зниження показника малюкової смертності на 
1000 народ ж.живими: 2017-6,2; 2018-6,0; 2019- 
5,8; 2020-5,5

4.9. Забезпечити проведення вакцінацїї жіночого 
населення проти вірусу папіломи людини, тис. 
грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2019-8106,9; Підвищення рівня виявляє- мості злоякісних 
новоутворень в 1-11 ст. на: 2017-10,8%; 2018- 
10,4%; 2019-10,2%; 2020-10,0%

4.10. Забезпечити рівноцінний доступ населення 
до служб репродуктивного здоров’я, планування 
сім’ї, медико-генетичного консультування та 
методичної допомоги жінкам під час вагітності та 
пологів

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

Зниження ризику під час пологів, зниження 
рівня гемолітичної хвороби новонароджених 
на 50%

Завдання 5.
Прфілактика онкологічних 
захворювань

5.1. Проведення оглядів молочних залоз у 
жіночого населення

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я
Сумської
міської ради

МІСЬКИЙ бюджет 2017-5,7;
2018-6,1;
2019-6,6;
2020-6,9

охопити 100% жіноче населення медичними 
оглядами



5.2. Обстеження жіночого населення шляхом 
взяття мазку на антитипові клітини та 
мікрофлору, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-5,0; 20 недопущення занедбаних випадків раку шийки 
матки

Завдання б.
Зниження захворюваності 
на серцево-судинні хвороби.

6.1. Забезпечити зниження смертності від 
інфаркту міокарда за рахунок проведення 
тромболізісу

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-155,0; зменшення смертності від інфаркту міокарда 
(на 1 тис.населення): 2017-0,25; 2018-0,21; 
2019-0,2; 2020-0,18

6.2. Впроваджувати передовий міжнародний 
досвід в практичну діяльність лікувальних 
закладів щодо профілактики хвороб системи

2017-2020 відділ охорони
здоров'я
Сумської

Покращення надання медичної допомоги 
кордіологічним хворим

6.3. Забезпечити надання медичної допомоги 
згідно розроблених Міністерством охорони 
здоров’я стандартів якості діагностики та 
лікування хворих з серцево-судинними 
захворюваннями

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Дотримання вимог МОЗ при наданні медичної 
допомоги кардіохворим

6.4.3абезпечити зниження смертності від 
ішемічного Інсульту за рахунок проведення 
тромболізісу, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-24,6; 2 Зниження смертності від ішемічного інсульту 
за рахунок проведення тромболізісу: 2017-1%; 
2018-1%; 2019-1%; 2020-1%

6.5.Забезпечити покращення надання медичної 
допомоги хворим на серцево-судинні 
захворювання в кардіологічному відділенні КУ 
"С М К Л № Г

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-100,4;
2018-107,1;
2019-113,1;
2020-113,1

Завдання 7.
Вдосконалення допомоги 
хворим на термінальну 
ниркову недостатність.

6.1.Забезпечити необхідним витратним 
матеріалом та медикаментами для проведення 
хронічного гемодіалізу

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

інша субвенція з с 2017-12422,0;
2018-21942,2;
2019-13295,7;
2020-14040,2

Надання своєчасної допомоги хворим на 
термінальну ниркову недостатність, уникнення 
летальних наслідків

Завдання 8.
Забезпечення хворих на 
остеоартроз шляхом 
проведення
ендопротезування суглобів.



8.1. Забезпечення самостійного вільного 
пересування хворих на остеоартроз шляхом 
проведення ендопротезування суглобів

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2018-1400,0

Завдання 9.
Забезпечення обстеження 
хворих методом 
комп'ютерної томографії

9.1. Забезпечення обстеження хворих методом 
комп'ютерної томографії

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2018-600,0 Надання своєчасної діагностики хворим

Завдання 10.
Забезпечення лікування 
хворих на россіяний склероз 
методом шіазмоферезу

10.1.Забезпечення лікування хворих на россіяний 
склероз методом шіазмоферезу

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2018-1909,3 Надання своєчасної допомоги хворим на 
россіяний склероз

Завдання 9. 
Забезпечення 
обстеження хворих 
методом комп'ютерної
Піпрограма V.
Зменшення захворюваності 
та поширеності інфекційних 
хвороб.

Завдання 1.
Зниження захворюваності 
на гострий вірусний гепатит 
В та С серед населення

1.1 .Забезпечити проведення вакціонації медичних 
працівників вакциною проти гепатиту В, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-22,7;
2018-32,1;
2019-78,4;
2020-82,8

Уникнення інфікування медпрацівників 
шляхом 100%вакцінації



1,2.Проведення екстреної діагностики вірусних 
гепатитів В та С у пацієнтів та медичних 
працівників на випадок травмування шляхом 
застосування швидких тестів, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-12,2;
2018-13,9;
2019-14,3;
2020-15,1

Проведення екстреної діагностики вірусних 
гепатитів В та С  у  пацієнтів та медичних 
працівників на випадок травмування шляхом 
застосування швидких тестів: 2017 рік -100% ; 
2018-100%; 2019-100%; 2020-100%

1.3. Удосконалення діагностики вірусних 
гепатитів шляхом обстеження медичних 
працівників на иосійство антигенів (тис грн)

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-8,7;
2018-6,6;
2019-7,0;
2020-7,4

Обстеження медичних працівників на 
носійство антигенів: 2017 рік - 100%; 2018- 
100%; 2019-100%; 2020-100%

1.4. Забезпечення обстеження призовників та груп 2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-11,7;
2018-16,9;
2019-17,8;
2020-18,9

Уникнення поширення захворюваності

Завдання 2.
Забезпечення профілактики 
ВШ-інфекції, лікування, 
догляду та підтримки ВІЛ* 
інфікованих і хворих на 
СНІД.

2.1 .Забезпечення впровадження методів 
діагностики ВІЛ-інфекцій у дітей, народжених 
ВЩ-інфікованими матерями, проведення заходів 
з профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері 
до дитини

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-2935;
2018-50,9;
2019-32,5;
2020-34,4

Зниження на 2%  частки передачі ВІЛ-інфекції 
від матері до дитини

2.2. Забезпечити медичних працівників, які 
надають медичну допомогу ВІЛ-інфікованим 
особам і мають контакт з  кров'ю людей та її 
компонентами, засобами профілактики 
інфікування ВІЛ

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-2961,1;
2018-1239,2;
2019-2186,1;
2020-2308,4

Стовідсоткове попередження інфікування ВІЛ 
у медичних працівників

2.3. Забезпечити проведення екстренної 
діагностики ВІЛ-інфекції за допомогою швидких 
тестів

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-34,5;
2018-34,6;
2019-59,8;
2020-63,3

Вчасна діагнгстика захворювання

2.4. Забезпечити санітарно-епідеміологічний 
нагляд за  дотриманням безпеки лікувально- 
діагностичниого процесу, в т.ч. з питань 
профілактики ВІЛ-інфекції /СШ Ду та інших 
парентеральних інфекцій

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Створення безпечних умов лікування пацієнтів 
та умов праці медичних працівників 
лікувально-профілактичних закладів



Завдання 3.
Протидії захворюваності на 
туберкульоз.

3.1 .Забезпечити виявлення хворих шляхом 
проведення туберкулінодіагностики серед осіб, 
що належать до груп ризику та дітей

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-1731,7;
2018-1861,6;
2019-2001,2;
2020-2151,3

Збільшення питомої ваги охоплення 
туберкулінодіагностикою дитячого населення.

3.2.Забезпечити проведення комплексної 
діагностики туберкульозу рентгенологічним та 
флюорографічним обстеженням

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-311,3;
2018-160,5;
2019-124,4;
2020-131,6

Зменшення захворюваності на деструктивні 
форми туберкульозу (на 100 тис. нас): 2017- 
7,5; 2018- 7,0; 2019-6,5; 2020 - 6,0

3.3.Забезпечення харчування хворих у відділенні 
для дітей, хворих на іуберкулоьз

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-84,0;
2018-89,6;
2019-94,6;
2020-99,9

Отримання повноцінного харчування хворих 
згідно вимог діючого законодавства

3. 4. Забезпечити лікувальні заклади засобами 
захисту працівників, задіяних у наданні 
протитуберкульозної допомоги населенню міста, в 
т.ч. бактерицидними випромінювачами

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-10,8;
2018-14,0
2019-24,4;
2020-25,9

Запобігання виникненню випадків зараження 
медпрацівників

3.5. Забезпечити санітарно-епідеміологічний 
нагляд за дотриманням заходів профілактики 
туберкульозу в дитячих колективах, ЛПЗ, на 
підприємствах, організаціях, установах міста при 
проведенні планових перевірок

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Попередження поширення туберкульозу в 
організованих колективах

Піпрограма VI.
Розвиток інформаційного 
забезпечення сфери охорони 
здоров'я міста.
Завдання 1. Інформаційна 
обізнаність населення.



1.1.На базі кабінетів обліку і медичної статистики 
продовжувати створювати інформаційно- 
аналітичні системи моніторингу та аналізу стану 
здоров'я населення, основною функцією яких буде 
приведення централізованого збору, обробки 
первинної облікової документації, 
використовуючи для цього комп'ютерну техніку

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Отримання достовірного аналізу стану 
здоров’я населення міста

1.2.Продовжувати вдосконалювати систему 
моніторингу здоров’я населення для визначення 
реальної потреби в лікарських спеціальностях, 
медичних курсах, обсягу безоплатної медичної 
допомоги, гарантованої державою

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Можливість більш точного планування 
бюджетних коштів

1.3. Забезпечити широке висвітлення в засобах 
масової інформації та на веб-сайті відділу 
охорони здоров'я щорічних звітів діяльності галузі 
охорони здоров’я міста, її оптимізацію

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Покращення інформованості населення з 
питань діяльності галузі охорони здоров’я

1.4.3абезпечити широке висвітлення в засобах 
масової інформації та на веб-сайті відділу 
охорони здоров'я питань здорового способу життя, 
протидії шкідливим звичкам, профілактики 
сезонних хвороб, загального стану здоров'я 
населення міста Суми

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Покращення обізнаності населення з питань 
профілактики захворювань та здорового 
способу життя

1.5 .Забезпечити проведення щомісчного 
епідеміологічного монітоииніу за інфекційною 
захворюваністю та постійне висвітлення в засобах 
масової інформації стану санітарно- 
епідеміологічної ситуації в місті, заходів 
профілактики іефекційних та неінфекційних 
хвороб

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

Недопущення спалахів групових інфекційних 
захворювань та харчових отруєнь серед 
населення міста

Підпрограми VII. Розвиток 
матеріально-технічної бази 
лікувально-профілактичних 
закладів міста на 2016-2020 
роки

Завдання 1. Забезпечити придбання медичного 
обладнання для надання медичної допомоги 
дитячому населенню міста, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-13252,2;
2018-3129,3;
2019-405,6;
2020-447,0

досягти забезпеченість лікувально- 
профілактичних закладів сучасним медичним 
обладнанням відповідно до табелю. 
Оснащення та вимог сучасної медицини



Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання 
лікувально-профілактичними закладами для 
надання необхідної допомоги дорослому 
населенню міста, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-31267,7;
2018-36469,0;
2019-15147,4
2020-16805,9

досягти забезпеченість лікувально- 
профілактичних закладів сучасним медичним 
обладнанням відповідно до табелю. 
Оснащення та вимог сучасної медицини

Завдання 3. Забезпечити проведення 
капітальних, поточних ремонтів та придбання 
ліфтового обладнання лікувально-профілактичних 
закладів міста, тис.грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров’я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-267,1
2018-;
2019-2250,4;
2020-264,2

з метою уникнення аваріних випадків досягти 
100% оновлення ліфтового господарства

Завдання 4. Забезпечити проведення 
калітальнихта поточних ремонтів приміщень 
лікувально-профілактичних закладів міста, тис. 
грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-16877,6;
2018-14905,0;
2019-9202,6;
2020-20127,9

забезпечити стан приміщень лікувально- 
профілактичних закладів відповідно до вимог 
ДБН та санітарно-технічних вимог щодо 
життєдіяльності закладів охорони здоров’я

Завдання 5. Забезпечити проведення 
калітальнихта поточних ремонтів покрівель 
лікувально-профілактичних закладів міста, тис. 
грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-2854,9;
2018-375,0;
2019-12270,0;
2020-2110,5

Завдання 6. Забезпечити проведення капітальних 
та поточних ремонтів інженерних мереж 
лікувально-профілактичних закладів міста

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-1453,3;
2018-1245,0;
2019-2370,8;
2020-850,0

Завдання 7. Забезпечити приведення системи 
пожежної сигналізації та категорійності 
електропостачання до вимог чинного 
законодавства, тис. грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-500,0-;
2018-2108,0;
2019-300,0;
2020-850,0

Завдання 8. Забезпечити придбання та 
переобладнання автотранспорту для лікувально- 
профілактичних закладів міста, тис.грн.

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017-4042,3;
2018-420,0;
2019-1440,0;
2020-960,0

необхідно виконати оновлення санітарного 
автотранспорту лікувально-профілактичних 
закладів, так як  90% існуючих автомашин 
вичерпали свій ресурс та підлягають заміні

Завдання 9. Забезпечити проведення капітальних 
та поточних ремонтів медичного обладнання 
лікувально - профілактичними закладами міста

2017-2020 відділ охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2017- 753,8,0;
2018-379,0

Завдання 10. На виконання підпрограми 8 
Реалізація лотних проектів щодо впровадження 
електронних сервісів в місті Суми Міської 
програми «Автоматизація муніципальних 
телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. 
Суми»

2017-2020 від діл охорони 
здоров'я 
Сумської 
міської ради

міський бюджет 2018- 458,0,0

Сумський міський голова 
Виконавець:Чумаяенко О.Ю.

О.М. Лисенко



Д одаток 2 
до міської комплексної Програми 
"Охорона здоров'я на 2017-2020 роки"

Перелік завдань міської комплексної Програми "Охорона здоров'я на 2017-2020 роки"

тис, грн.

Напрями (підпрограми), завдання Програми
Джерела

фінансування

Обсяг
фінансу

вання

1 етап

Відовідальні виконавці2017
(план)

2018
(план)

2019
(прогноз)

2020
(прогноз)

Всього на виконання Програми міський
бюджет

4049673 1177363 108523,6 89487,9 89219,4

Підпрограма 1. Реалізація та 
дотримання прав громадян у сфері охорони здоров'я

міський
бюджет

56565,1 17302,6 14641,0 119723 126493 відділ охорони здоров'я Сумської 
міської ради, управління освіти та

Мета: надання своєчасної та гарантованої державою медичної допомоги

Завдання 1. Державна політика у сфері охорони здоров’я населення.
Завдання 2. Формування здорового способу життя.

Завдання 3. Забезпечити пріорітетність у наданні медичної допомоги пільговій 
категорій громадян, визначених законодавством

56565,1 17302,6 14641,0 11972,3 12649,2

ПідпрограмаІЬ Здоров'я дітей та молоді міський
бюджет

1069,1 271,0 212,0 285,1 301,0 відділ охорони здоров'я Сумської 
міської ради, управління освіти та

Мета: збереження здоров'я дітей, збільшення чисельності здорових дітей. Поширювати 
духовне, патріотичне виховання дітей та молоді.

0,0

Завдання 1. Збереження здоров’я дітей та молод. Формування здорового способу 
життя.

1069,1 271,0 212,0 285,1 301,0

Підпрограма ІП. Збереження здоров'я дорослого населення. відділ охорониздоров’я Сумської 
міської ради

Мета: збереження здоров'я працюючого населення, зменшення випадків інвалідності в 
працездатному віці

Завдання 1. Збереження здоров’я працюючого населення.

Завдання 2. Забезпечення здоров’я в старості.



Підпрограма IV. Зниження захворюваності та поширеності хронічних 
неінфекційних хвороб, які складають питому вагу в структурі поширеності 
хвороб.

міський
бюджет

111121,4 23292,8 28585,8 29203,1 30039,7 відділ охорони здоров’я Сумської 
м іської ради

М ета: проводити профілактичні огляди населення, своєчасно виявляти захворювання та 
надання необхідної медичної та  профілактичної допомги на всіх стадіях захворювання, 
стоврити умови безпечного материнства.

Завдання 1. Профілактичні заходи, направлені на боротьбу з захворюванням та  
поширенням хвороб органів дихання.

Завдання 2. Профілактичні заходи, направлені на боротьбу з раком.

Завдання 3. Боротьба з захворюванням на цукровий діабет. 33665,2 8823,1 11480,6 6498,5 6863,0
Завдання 4. Репродуктивне здоров’я (здоров’я жінок). 19035,3 457,7 699,4 9081,3 8796,9
Завдання 5. Прфілактика онкологічних захворювань 68,5 10,7 32,8 12,2 12,8

Завдання 6. Зниження захворюваності на серцево-судинні хвороби. 1172,2 280,0 250,0 315,4 326,8
Завдання 7. Вдосконалення допомоги хворим на термінальну ниркову недостатність. 55780,2 13721,3 14723,0 13295,7 14040,2

Завдання 8. Забезпечення хворих на остеоартроз ш ляхом проведення ендопротезування 
суглобів.

700,0

Завдання 9. Забезпечення обстеження хворих методом комп'ютерної томографії 600,0

Завдання 10. Забезпечення лікування хворих на россіяний склероз методом 
плазмоферезу

100,0

ПідпрограмаV. Зменшення захворюваності та поширеності інфекційних хвороб. міський
бюджет

18663,0 5218,0 3865,5 4640,5 4939,0 відділ охорони здоров'я Сумської 
міської ради

М ета: надання медичної допомги хворим, вроваджуючи передові методи лікування, 
зниження показника інфекційних захворювань
Завдання 1. Зниження захворюваності на гострий вірусний гепатит В та  С серед 
населення

369,9 55,3 72,9 117,5 124,2

Завдання 2.3абезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та  підтримки 
ВШ -інфікованих і хворих на СНІД.

8668,6 3024,9 959,2 2278,4 2406,1

Завдання 3. Протидії захворюваності на туберкульоз. 9624,5 2137,8 2833,4 2244,6 2408,7

Підпрограма VI. Розвиток інофрмаційного забезпечененя сфери охорони здоров'я 
міста.

відділ охорони здоров’я Сумської 
міської ради



Мета: забезпечити широке освітлення серед населення інформацію щодо здорового 
способу життя, профілактики захворюваності.
Завдання 1. Інформаційна обізнаність населення.
Підпрограми V I I .  Розвиток матеріально-технічної бази лікувально- 
профілактичних закладів міста на 2017-2020 роки

міський
бюджет

217548,7 71652,1 61219,3 43386,8 41290,5 відділ охорони здоров’я Сумської 
міської ради

М ета: створення комфортних умов під час перебування хворих у стаціонарних 
відділеннях лікувально-профілактичних закладів та у  разі амбулаторного лікування 
шляхом придбання сучасного медичного обладнання, проведення капітальних ремонтів 
приміщень відповідно до вимог сучасних санітарних норм, заміни парку санітарного 
автомобільного транспорту лікувально -  профілактичних закладів

Завдання 1. Забезпечити придбання медичного обладнання для надання медичної 
допомоги дитячому населенню міста, тис. грн.

17234,1 13252,2 3129,3 405,6 447,0

Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання лікувально-профілактичними 
закладами для надання необхідної допомоги дорослому населенню міста, тис. грн.

98565,0 31267,7 36469,0 15147,4 15680,9

Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних, поточних ремонтів та придбання 
ліфтового обладнання лікувально-профілактичних закладів міста, тис.грн.

2781,7 267,1 0 2250,4 264,2

Завдання 4. Забезпечити проведення капітальних ремонтів приміщень лікувально- 
профілактичних закладів міста, тис. грн.

63228,0 17261,5 16636 9202,6 20127,9

Завдання 5. Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів покрівель 
лікувально-профілактичних закладів міста, тис. грн.

17610,4 2854,9 375 12270,0 2110,5

Завдання 6. Забезпечити проведення капітальнихта поточних ремонтів інженерних 
мереж лікувально-профілактичних закладів міста

5918,4 1452,6 1245 2370,8 850,0

Завдання 7. Забезпечити приведення системи пожежної сигналізації та категорійності 
електропостачання до вимог чинного законодавства, тис. грн.

3758,0 500,0 2108,0 300,0 850,0

Завдання 8. Забезпечити придбання та переобладнання автотранспорту для лікувально- 
профілактичних закладів міста, тис.грн.

6862,3 4042,3 420,0 1440,0 960,0

Завдання 9. Забезпечити проведення капітальних та поточних ремонтів медичного 
обладнання лікувально - профілактичними закладами міста, тис. грн.

753,8 753,8 379,00

Завдання 10. На виконання підпрограми 8 Реалізація лотних проектів щодо 
впровадження електронних сервісів в місті Суми М іської програми «Автоматизація 
муніципальних телекомунікаційних систем на 2017-2019 роки в м. Суми», тис. грн.

458,0 458,0

Сумський міський голова 
Виконавець: Чум ач енко О.Ю .

О.М. Лисенко



Порівняльна таблиця до М іської комплексної Програми «Охорона здоров'я на 2017-2020 роки»

ріш. С М Р 
від
21.12.2017

Зміни після змін Зміст

Разом по програмі 120454,80 -2785,30 117736,50
Підпрограма 1.
Реалізація та дотримання прав громадян у сфері охорони 
здоров'я 17302,6 0,0 17302,6
Завдання 3. Забезпечити пріорітетність у наданні медичної 
допомоги пільговій категорій громадян, визначених 
законодавством 17302,6 17302,6
ПідпрограмаІІ. 253,0 271,0
Завдання І . Збереження здоров’я дітей  та  молод. Формування 
здорового способу життя. 253,0 18,0 271,0

Підпрограма IV.
Зниження захворюваності та поширеності хронічних 
неінфекційних хвороб, які складають питому вагу в 
структурі поширеності хвороб. 26078,1 -2785,3 23292,8

—

Завдання 3. Боротьба з захворюванням на цукровий діабет. 11608,4 -2785,3 8823,1

Завдання 4. Репродуктивне здоров’я  (здоров’я жінок). 457,7 457,7

Завдання 5. Прфілактика онкологічних захворювань 10,7 10,7
Завдання 6. Зниження захворюваності на серцево-судинні 
хвороби. 280,0 280,0

Завдання 7. Вдосконалення допомоги хворим на термінальну 
ниркову недостатність. 13721,3 13721,3
ПідпрограмаУ. Зменшення захворюваності та поширеності 
інфекційних хвороб. 5218,00 0,00 5218,00

Завдання І . Зниження захворюваності на гострий вірусний 
гепатит В т а  С серед населення 55,30 55,30

Завдання 2.Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, 
догляду та  підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД. 3024,90 3024,90

Завдання 3. Протидії захворюваності н а  туберкульоз. 2137,80 2137,80



ііідп рограм и  V ! l .  Р озвиток м атер іальн о-техн ічн о ї бази 
л ікувально-проф ілактичних  зак л ад ів  міста на 2016-2022 
роки 70010,1 70010,1

Завдання!. Забезпечити придбання медичного обладнання для 
надання медичної допомоги дитячому населенню міста, тис. 
грн. 15124,5 -1887,3 13237,2

перенесені програмні призначення на завдання № 2 (забезпечити придбання обладнання 
лікувально-профілактичними закладами для надання необхідної допомоги дорослому 
населенню) та на завдання № 6 (забезпечити проведення капітальних та  поточних 
ремонтів інженерних мереж лікувально-профілактичних закладів міста) длязабезпечення

Завдання 2. Забезпечити придбання обладнання лікувально- 
профілактичними закладами для надання необхідної допомоги 
дорослому населенню міста 29299,2 1385 30684,2

перенесені програмні призначення з завдання №1 (забезпечення придбання медичного 
обладнання для надання м едичної допомоги дитячому населенню) для забезпечення 
співвідношення кош торисних призначень з програмними

Завдання 3. Забезпечити проведення капітальних ремонтів та 
придбання ліфтового обладнання лікувально-профілактичних 
закладів міста, тис.грн. 267,1 267,1

Завдання 4. Забезпечити проведення капітальних та  поточних 
ремонтів приміщень лікувально-профілактичних закладів міста, 
тис. ірн. 16877,6 -77 16800,6

перенесені програмні призначення на завдання № 6 (забезпечити проведення капітальних 
та поточних ремонтів інженерних мереж лікувально-профілактичних закладів міста) 
длязабезпечення співвідношення до затверджених коштрисних призначень

Завдання 5, Забезпечити проведення капітальних ремонтів 
покрівель л ікудядяп-.туфм щ иніиихдиазмайвтятсуа, тис. грн 285?. • ■ 2852.4

__ .... ■ _
поточних *

- "--гг;....... ..................  •
f  '••ажааазе 869,3 577 1446,3

перенесені програмні призначення з завдання №1 (забезпечити приведення медичного 
обладнання для надання медичної допомоги дитячому населенню  міста) для 
забезпечення співвідношення коштрисних.призначень з програмними

Завдання 7. Забезпечити приведення системи пожежної 
сигналізації та  категорійності електропостачання д о  вимог 
чинного законодавства, тис. грн. 500 0 500

перенесені програмні призначення на звданя >'»6 (забезпечення проведення капітальних 
та поточних реимонтів інженерних мереж лікувально-профілактних закладів міста) для 
забезпечення співвідношення коштрисних призначень з програмними призначеннями

Завдання 8. Забезпечити придбання та  переобладнання 
автотранспорту для лікувально-профілактичних закладів міста, 
тис.грн. 4041,8 0.5 4042,3

перенесені програмні призначення з завдання „Уві (забезпечити приведення медичного 
обладнання для надання м едичної допомоги дитячому населенню міста) для  
забезпечення співвідношення коштрисних призначень з  програмними

Завдання 9. Забезпечити проведення капітальних т а  поточних 
ремонтів медичного обладнання лікувально - профілактичними 
закладами міста 178,2 1.8 180

перенесені програмні призначення з  завдання .Уві (забезпечити приведення медичного 
обладнання для надання медичної допомоги дитячому населенню  міста) для 
забезпечення співвідношення коштрисних призначень з програмними

загальний фонд 1593 49 1642

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко



Проект оприлюднений

СУМСЬЗКА МІСЬКА РАДА
СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

І РІШЕННЯ

від 2018 року № -  МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської міської 
ради від 19 червня 2013 року № 2479-МР
“Про Положення про відділ охорони здоров’я 
Сумської міської ради” (зі змінами]}

З метою підвищення рівні медичного обслуговування населення, якості 
обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців м. Суми, 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони здоров’я та їх 
фінансового забезпечення, відповідно до статей 104-108 Цивільного кодексу України, 
статей 59, 78, 137 Господарського кодексу України, статей 43, 60 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Основи законодавства 
України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові гарантії медичного 
обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо удосконалення законодавства з питань діяльності закладів охорони 
здоров’я» № 2002-19 від 06.04.20} 7, постанови Кабінету міністрів України від 27 
грудня 2017 року №1094 «Порядок проведення конкурсу на зайняття посади 
керівника державного, комунального закладу охорони здоров’я», розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення 
Концепції реформи фінансування системи охорони здоров’я»,, керуючись статтею 25 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Положення про відділ охорони здоров’я Сумської 
міської ради, затвердженого рішенням Сумської міської ради від 19 червня 2017 року 
№ 2479-МР (зі змінами) згідно додатку до цього рішення.

2. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника міського 
голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Чумаченко О.Ю.



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
“Про внесення змін до рішення Сумської 
міської ради від 19 червня 2013 року № 2479- 
МР “Про Положення про відділ охорони 
здоров’я Сумської міської ради” (зі змінами) 
Від №

Зміни до Положення про відділ охорони здоров’я 
Сумської міської ради

Пункт 3.2. Розділу 3. Завдання та функції Відділу доповнити наступними 
підпунктами:

«3.2.29. Організація та проведення конкурсу на зайняття посад керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, які проводять діяльність з надання 
первинної медичної допомоги у відповідності до діючого законодавства.

3.2.30. Надання за результатами конкурсу міському голові подання про 
призначення осіб на посади керівників комунальних закладів охорони здоров’я, які 
проводять діяльність з надання первинної медичної допомоги населенню.»

Пункт 4.1. Розділу 4. Права Відділу доповнити підпунктами:

«4.1.12. Видавати наказ про проведення конкурсу на зайняття посад керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я, які проводять діяльність з надання 
первинної медичної допомоги, у відповідності до діючого законодавства.»

Міський голова 

Виконавець: Чумаченко О.Ю.

О.М. Лисенко



г х

Проект

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ

від 2018 року № -  МР
м. Суми

Про припинення комунальної установи 
«Сумська міська клінічна поліклініка № 6» 
шляхом реорганізації в порядку перетворення 
в комунальне підприємство «Сумський
міський психоневрологічний диспансер»
Сумської міської ради

З метою покращення надання психіатричної допомоги мешканцям 
м. Суми, реабілітації психічно хворих осіб, інтеграції їх у суспільство та 
недопущення стигматизації, впровадження нових підходів в організації 
роботи закладів охорони здоров’я, підвищення ефективності використання 
бюджетних коштів, з метою здійснення повноважень, що належать до 
відання виконавчих органів у сфері охорони здоров’я, відповідно до 
статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
статей 104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 
Господарського кодексу України, Законів України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -  підприємців та громадських 
формувань», «Основи законодавства України про охорону здоров’я», 
постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2010 № 208 «Деякі питання 
удосконалення системи охорони здоров’я», наказу Міністерства охорони 
здоров’я України від 20.05.2011 № 301 «Про внесення змін до Переліку 
закладів охорони здоров’я», враховуючи рекомендації постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради 
(протокол № від ), керуючись підпунктом 30 статті 26
Закону України ’’Про місцеве самоврядування в Україні", Сумська міська 
рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальну установу «Сумська міська клінічна 
поліклініка № 6» шляхом реорганізації в порядку перетворення в

комунальне підприємство «Сумський міський психоневрологічний 
диспансер» Сумської міської ради.



2. Створити комісію з реорганізації комунальної установи 
«Сумська міська клінічна поліклініка № 6» у складі згідно з додатком 1 до 
цього рішення.

3. Комісії з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи 
щодо припинення комунальної установи «Сумська міська клінічна 
поліклініка № 6» в порядку та строки не менші двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення щодо його припинення відповідно до вимог 
чинного законодавства України. Визначити строк 2 місяці з дати публікації 
повідомлення для задоволення кредиторських вимог.

4. Затвердити Статут комунального підприємства «Сумський міський 
психоневрологічний диспансер» Сумської міської ради згідно з додатком 2.

5. Уповноважити на підписання заяви та подання документів на 
реєстрацію юридичних осіб по комунальному підприємству «Сумський 
міський психоневрологічний диспансер» Сумської міської ради

6. Установити, що комунальне підприємство «Сумський міський 
психоневрологічний диспансер» Сумської міської ради є правонаступником 
усіх прав та обов’язків комунальної установи «Сумська міська клінічна 
поліклініка № 6».

7. Керівник Підприємства призначається на посаду розпорядженням 
міського голови з підписанням контракту.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 
Г алицького М.О.

Сумський міський голова О. М. Лисенко
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

Ініціатор розгляду питання -  постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради.
Проект рішення підготовлено відділом охорони здоров’я Сумської міської ради 
Доповідач: Чумаченко О.Ю..



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради 
«Про припинення комунальної 
установи «Сумська міська клінічна 
поліклініка № 6» шляхом реорганізації 
в порядку перетворення в комунальне е 
підприємство «Сумський міський 
психоневрологічний диспансер»
Сумської міської ради 
від №

Склад комісії з реорганізації 
комунальної установи «Сумська міська клінічна поліклініка № 6»

Сніжко головний лікар комунальної установи
Микола Миколайович «Сумська міська клінічна поліклініка

№ 6», голова комісії, реєстраційний 
номер облікової картки платника 
податків 2809317354 

Богуля головний бухгалтер комунальної
Ірина Анатолійвна установи «Сумська міська клінічна

поліклініка № 6», секретар комісії, 
реєстраційний номер облікової картки 
платника податків 2695503642

Члени комісії:

Лапенко начальник відділу обліку комунального
Ірина Іванівна майна управління майна департаменту

ресурсних платежів Сумської міської 
ради, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків 2687004526 
провідний бухгалтер централізованої 

Шиленко бухгалтерії відділу охорони здоров’я
Любов Миколаївна Сумської міської ради, реєстраційний

номер облікової картки платника 
податків 2395611721

Сумський міський голова 
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

О.М. Лисенко



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи «Сумська 
міська клінічна поліклініка № 6» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне підприємство «Сумський 
міський психоневрологічний диспансер» 
Сумської міської ради 
від №

С Т А Т У Т

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«СУМСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНИЙ ДИСПАНСЕР» СУМСЬКОЇ

МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:

40003, м. Суми, вул. Привокзальна, За

м, Суми 
2018



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1. І.Цей Статут розроблений на підставі та відповідно до Конституції України, 

Господарського та Цивільного Кодексам України, законів України, постановам Верховної 
Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, 
загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я наказам та інструкціям 
Міністерства охорони здоров’я України та інших актів чинного законодавства України.

1.2.Комунальне підприємство «Сумський міський психоневрологічний диспансер» 
Сумської міської ради (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я -  комунальним 
унітарним некомерційним підприємством, має статус лікувально-профілактичного закладу та 
є правонаступником усіх прав та обов’язків комунальної установи «Сумська міська клінічна 
поліклініка № 6».

1.3. Підприємство створено на підставі рішення Сумської міської ради
від_________________  №___________  , є єдиним майновим комплексом та належить
територіальній громаді міста Суми на праві комунальної власності

1.4. Підприємство створене з метою задоволення потреб територіальної громади м. Суми у 
виконанні робіт та наданні послуг у галузі охорони здоров’я за напрямком «Психіатрія».

1.5. Засновником, Власником та органом управління майном Підприємства є територіальні 
громади міста Суми в особі Сумської міської ради (надалі — Засновник).

1.6. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним Сумській міській раді, 
її виконавчому комітету, Сумському міському голові, виконавчому органу Сумської міської 
ради, що здійснює повноваження в галузі охорони здоров’я (далі -  Уповноважений орган).

1.7. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, спрямовану 
на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання прибутку.

1.8. Підприємство створено в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність 
неприбуткової організації, з метою задоволення потреб територіальної громади м. Суми у 
виконанні робіт та наданні послуг у галузі охорони здоров’я та є неприбутковим.

1.9. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, Господарським 
та Цивільним Кодексами України, іншими нормативними актами України, рішеннями 
Сумської міської ради та цим Статутом.

1.10. Статут Підприємства затверджується Засновником та реєструється згідно з чинним 
законодавством України.

2.НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ
2.1. Найменування:

- повне найменування Підприємства -  Комунальне некомерційне підприємство Сумської 
міської ради «Сумський міський психоневрологічний диспансер» - скорочене найменування 
Підприємства: -  КНП СМР «Сумський міський психоневрологічний диспансер».

2.2. Місцезнаходження Підприємства: 40009, Україна, м. Суми, 
вул. Привокзальна, За.

З.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою створення Підприємства є реалізація державної політики у сфері 
охорони здоров'я, що передбачає проведення на території м. Суми, заходів, спрямованих на 
забезпечення доступною, своєчасною, якісною та ефективною амбулаторною 
психоневрологічною допомогою населення всіх вікових груп.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності є:
3.2.1. Задоволення потреб населення в кваліфікованій психоневрологічній лікувально- 
профілактичній медичній допомозі (психіатрія, дитяча психіатрія, психотерапія, ендоскопія, 
клінічна лабораторна діагностика, клінічна біохімія, фізіотерапія, функціональна діагностика; 
сестринська справа, лікувальна справа (невідкладні стани), лабораторна справа (клініка), 
медична статистика), організація і управління охороною здоров’я.
3.2.2.Надання спеціалізованої висококваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги, 
соціально-реабілітаційної допомоги хворим психіатричного профілю;
3.2.3 Забезпечення наступності між Підприємством та іншими лікувально-профілактичними 
закладами в лікуванні й соціально-трудовій реабілітації психічно хворих;
3.2.4. Складання статистичних звітів та аналіз якісних показників стану допомоги психічно 
хворим в цілому по місту;



3.2.5. Опанування та впровадження на практиці нових організаційних форм, сучасних 
засобів і методів діагностики й лікування психічних захворювань, заснованих на 
досягненнях науки, техніки й передового досвіду установ охорони здоров'я;
3.2.6. Забезпечення умов охорони праці й техніки безпеки, дотримання протипожежної 
безпеки на Підприємстві;
3.2.7. Здійснення заходів щодо зміцнення матеріально-технічної бази Підприємства;
3.2.8. Збереження й правильне використання матеріалів, устаткування;
3.2.9. Організація своєчасного та правильного розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян, 
вжиття заходів щодо усунення негативних моментів у роботі Підприємства, що 
викликають скарги;
3.2.10. Виконання діагностичних, лабораторних досліджень, використовуючи сучасне 
медичне обладнання.
3.2.4. Планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних 
оглядів та диспансеризації населення, здійснення профілактичних заходів, у тому числі 
безперервне відстеження стану здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, 
діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час вагітності) станів.
3.2.5. Взаємодія з суб’єктами надання вторинної (спеціалізованої) та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги з метою своєчасного діагностування 
та забезпечення дієвого ліїсування хвороб з урахуванням особливостей стану здоров’я 
пацієнта.
3.2.6. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до 
закладів охорони здоров’я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну 
(високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторно- 
курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку.
3.2.7. Направлення на МСЕК осіб зі стійкою втратою працездатності.
3.2.8. Участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового 
забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку та 
відповідно до фінансового бюджетного забезпечення галузі охорони здоров’я.
3.2.9. Участь у державних та регіональних програмах щодо обстежень, профілактики, 
діагностики та лікування окремих захворювань у порядку визначеному відповідними 
програмами та законодавством.
3.2.10. Участь у визначенні проблемних питань надання первинної медичної допомоги у 
місті Суми та шляхів їх вирішення.
3.2.11. Надання рекомендацій Уповноваженому органу та Засновнику щодо розробки 
планів розвитку первинної медичної допомоги міста Суми.
3.2.12. Визначення потреби населення у лікарських засобах, виробах медичного 
призначення, медичному обладнанні та транспортних засобах длязабезпечення 
населення доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою.
3.2.13. Моніторинг забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, виробів 
медичного призначення, медичного обладнання та транспортних засобів.
3.2.14. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
Підприємства.
3.2.15. Зберігання, перевезення, придбання, пересилання, відпуск, використання, 
знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, 
замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих речовин (засобів) згідно з вимогами 
чинного законодавства України.
3.2.16. Залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної 
допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи -  підприємці 
за договорами підряду, підтримка професійного розвитку медичних працівників 
для надання якісних послуг.
3.2.17. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання медичних 
послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та прекурсорів), 
обладнання та інвентарю.



3.2.18. Координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з іншими 
суб’єктами надання медичної допомога, зокрема закладами вторинної та третинної 
медичної допомоги, санаторіїв, а також з іншими службами, що опікуються добробутом 
населення, зокрема соціальна служба, та правоохоронними органами.
3.2.19. Надання платних послуг з медичного обслуговування населення відповідно до 
чинного законодавства України.
3.2.20. Утримання будівель, споруд і технічних засобів Підприємства та його підрозділів 
у належному стані.
3.2.21. Забезпечити належну експлуатацію та функціонування медичного обладнання у 
підрозділах Підприємства.
3.2.22. Вести облік матеріальних цінностей, у т.ч. медичного обладнання та інвентарю.
3.2.23. Планувати ремонтно-будівельні роботи, покращення матеріально-технічної бази 
Підприємства.
3.2.24. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних навчальних закладів 
усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.
3.2.25. Інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та обов’язки юридичної 
особи Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.
4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним майном, що є 
власністю територіальної громади міста Суми на праві оперативногоуправління.
4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, організовує надання 
медичних та інших послуг і реалізує їх за цінами (тарифами), що визначаються в порядку, 
встановленому законодавством.
4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів державної влади 
чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом неконституційними або 
недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними органами добровільно або 
за рішенням суду.
4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності Підприємство залучає 
і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, 
використання яких не заборонено законодавством.
4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному казначействі України, 
установах банків, круглу печатку зі своїм найменуванням, штампи, а також бланки 
з власними реквізитами, інші атрибути юридичної особи.
4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та особистих 
немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у справі, 
що розглядається в судах України, міжнародних та третейських судах.
4.9. Підприємство самостійно визначає чисельність і штатний розпис.
4.10. Підприємство надає медичні послуги на підставі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ
5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної громади міста Суми 
і закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно Підприємства 
становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та грошові кошти, а також інші 
цінності, передані йому Засновником, вартість яких відображається у самостійному 
балансі Підприємства.
5.2. Підприємство немає право відчужувати або іншим способом розпоряджатись 

закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, без попередньої згоди 
Засновника. Підприємство немає права безоплатно передавати належне йому майно 
третім особам (юридичним чи фізичним особам). Усі питання, які стосуються відмови від 
права на земельну ділянку, що знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, 
вирішуються виключно Засновником.



5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству у встановленому законодавством 
порядку.
5.3.2. Кошти місцевого бюджету.
5.3.3. Власні надходження Підприємства: кошти від здачі в оренду (зі згоди Засновника) 
майна, закріпленого на праві оперативного управління, кошти та інше майно, одержані 
від реалізації продукції (робіт, послуг).
5.3.4. Цільові кошти.
5.3.5. Кредити банків.
5.3.6. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб.
5.3.7. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової допомоги 
чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань юридичних і фізичних осіб, 
надходження коштів на виконання програм соціально- економічного розвитку міста 
(регіону), інших програм розвитку медичної галузі міста Суми.
5.3.8. Майно, отримане з інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.
5.3.9. Інші джерела, не заборонені законодавством.

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, передбачених 
чинним законодавством України.
5.4. За рахунок майнового вкладу Засновника створюється статутний капітал 
Комунального підприємства «Сумський міський психоневрологічний диспансер» 
Сумської міської ради, який складає:_________ (_______________ ) гривень 00 копійок.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних завдань під 
гарантію Засновника.
5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський облік, веде 
статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, уповноваженим 
здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності Підприємства у 
визначеному законодавством порядку.
5.7. Власні надходження Підприємства використовуються відповідно до чинного 

законодавства України та положень цього Статуту.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ
6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також підприємств і 
організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для отримання інформації 
та матеріалів, необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань.
6.1.2. В межах основних напрямків діяльності та відповідно до своїх завдань і цілей, 
самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну діяльність, 
спрямовувати отримані від господарської діяльності кошти на утримання Підприємства 
та його матеріально-технічне забезпечення.
6.1.3. В межах основних напрямків діяльності та відповідно до своїх завдань і цілей 
укладати господарські угоди з підприємствами, установами, організаціями незалежно від 
форм власності та підпорядкування, а також фізичними особами відповідно до 
законодавства. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно до 
законодавства.
6.1.4. Підприємство має право укладати договори на медичне обслуговування у межах 
бюджетної програми та відповідно до чинного законодавства з лікарями загальної 
практики -  сімейними лікарями, які проводять господарську діяльність з медичної 
практики як фізичні особи - підприємці.
6.1.5. Підприємство має право укладати договори з іншими комунальними та державними 
закладами (некомерційними підприємствами) охорони здоров’я про проведення 
діагностичних досліджень, що входять до компетенції первинної медико-санітарної 
допомоги, але для їх виконання у Підприємстві відсутні умови.



6.1.6. В межах основних напрямків діяльності та відповідно до своїх завдань і цілей, 
Підприємство має право здійснювати іншу, ніж надання медичної допомога, 
господарську діяльність, не заборонену законодавством.
6.1.7. Укладати з міжнародними організаціями (донарами) договори, меморандуми, угоди 
на отримання методичної, матеріальної, фінансової допомоги.
6.1.8. Здійснювати тендерні процедури щодо виконання енергоаудитів, укладання 
договорів з виконавцями послуг, а також проведення контролю за їх виконанням.
6.1.9. На отримання місцевої фінансової допомоги, локальної субсидії для виконання 
енергоаудитів будівель та інших заходів з підвищення енергоефективності, в рамках 
реалізації міжнародних проектів.
6.1.10. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у порядку, 
визначеному чинним законодавством України та цим Статутом.
6.1.11. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та поточний ремонт 
основних фондів у визначеному законодавством порядку.
6.1.12. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх статутних 
завдань у визначеному законодавством порядку.
6.1.13. Співпрацювати з іншими центрами та лікувально-профілактичними закладами 
вторинного та третинного рівнів, науковими установами.
6.1.14. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до його компетенції, 
спеціалістам інших закладів охорони здоров’я на їх запит.
6.1.15. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до чинного 
законодавства України.
6.1.16. Проводити списання, передачу в оренду, обмін та здійснювати ін ш і ц ії щодо 
майна з дозволу виконавчого органу, уповноваженому управляти майном комунальної 
власності за узгодженням з Уповноваженим органом.
6.1.17. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству.
6.2. Підприємство:
6.2.1. Створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує додержання 
законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального 
страхування.
6.2.2. Здійснює бухгалтерський облік, веде фінансову та статистичну звітність згідно з 
законодавством.
6.3. Обов’язки Підприємства:
6.3.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами України, актами 
Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно-правовими актами та цим 
Статутом.
6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної політики в галузі 
охорони здоров’я в місті Суми.
6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, забезпечувати 
додержання чинного законодавства України про працю, правил та норм охорони праці, 
техніки безпеки, соціального страхування.
6.3.4. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових платежів 
з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного законодавства 
України.
6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати підвищення 
кваліфікації працівників.
6.3.6. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах Підприємства 
відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.
6.3.7. Підприємство проводить обробку персональних даних:
1) бази «Працівник» з метою забезпечення реалізації трудових, соціально-трудових 
відносин, відносин у сфері управління персоналом, військового обліку;
2) бази «Пацієнт» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері охорони здоров’я;



3) бази «Контрагенти» з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових 
відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку.
6.3.8. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх захист. 
Посадові особи Підприємства несуть встановлену законом України відповідальність 
щодо недотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних».
6.3.9. Розголошення відомостей, що складають лікарську таємницю, тягне за собою 
відповідальність згідно з чинного законодавством України.

7. УПРАВЛІННЯ ШДПРИЄМСТВОМ
7.1. З питань своєї діяльності Підприємство підпорядковане, підзвітне та підконтрольне 
Сумській міській раді (далі - Засновник), виконавчому комітету Сумської міської ради, 
Сумському міському голові та Уповноваженому органу. Засновник здійснює свої 
повноваження відносно Підприємства безпосередньо, через виконавчі органи та через 
Уповноважений орган.
7.2. Рішення Засновника, виконавчого комітету Сумської міської ради, акти Сумського 
міського голови та Уповноваженого органу є обов’язковими до виконання 
Підприємством.
7.3. До виключної компетенції Засновника відноситься:
7.3.1.Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін;
7.3.2. Визначення мети та основних напрямків діяльності Підприємства;
7.3.3.Прийняття рішень щодо розпорядження майном, яке передане Засновником 
Підприємству на праві оперативного управління;
7.3.4.Прийнятгя рішень щодо отримання Підприємством банківських кредитів, позик, 
укладення договорів застави, іпотеки, концесії, лізингу, про спільну діяльність, 
безкоштовного користування майном та внесення до них змін;
7.3.5. Прийняття рішень про надання згоди (про відмову в наданні згоди) на вчинення 
Підприємством господарського зобов’язання, щодо якого є заінтересованість, і значного 
господарського зобов’язання, предметом яких є майно, роботи або послуги чи сума 
коштів, вартість яких перевищує 25 відсотків вартості активів Підприємства за даними 
останньої річної фінансової звітності;
7.3.6.Прийняття рішень щодо участі Підприємства в господарських товариствах, спільних 
підприємствах, об’єднаннях підприємств тощо;
7.3.7.Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію чи перепрофілювання 
Підприємства.
7.4. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює керівник 
Підприємства - директор, який призначається на посаду розпорядженням міського 
голови шляхом укладення з ним контракту на строк від трьох до п’яти років та 
звільняється розпорядженням Сумського міського голови відповідно до чинного 
законодавства.
7.5. Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну відповідальність 
за додержання порядку ведення і достовірність обліку та статистичної звітності у 
встановленому законодавством порядку .У разі відсутності директора Підприємства або 
неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 
директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.
7.6. Директор Підприємства:
7.6.1 .Підпорядковується, підзвітний та підконтрольний Засновнику, його виконавчому 
комітету, Сумському міському голові та Уповноваженому органу
7.6.2.ДІЄ без довіреності від імені Підприємства, представляє його інтереси в органах 
державної влади і органах місцевого самоврядування, інших органах, у відносинах 
з іншими юридичними та фізичними особами, підписує від його імені документи та видає 
довіреності, укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби 
України та установах банків поточні та інші рахунки.
7.6.3.Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком тих, що віднесені 
до компетенції Засновника, його виконавчого комітету, виконавчих органів Засновника 
та Уповноваженого органу.



7.6.4.Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню медичної допомоги, 
згідно з вимогами нормативно-правових актів.
7.6.5.Несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану і плану 
розвитку Підприємства, результати його господарської діяльності, виконання показників 
ефективності діяльності Підприємства, якість послуг, що надаються Підприємством, 
використання наданого на праві оперативного управління Підприємству майна 
територіальної громади міста Суми і доходу згідно з вимогами законодавства, цього 
Статуту та укладених Підприємством договорів.
7.6.6.В межах повноважень керівника, основних напрямків діяльності та відповідно до 
завдань і цілей Підприємства, використовує майно та розпоряджається коштами 
Підприємства відповідно до законодавства, цільового призначення майна та вимог цього 
Статуту. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за 
Підприємством на праві оперативного управління майна.
7.6.7.3абезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої документації.
7.6.8.Негайно доводить до відома Уповноваженого органу про зміни вданих про 
Підприємство, внесення яких є обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних 
осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7.6.9.Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи працівників 
Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про працю рішення в сфері 
трудових відносин, укладає трудові договори з працівниками Підприємства. Забезпечує 
раціональний добір кадрів, дотримання працівниками правил внутрішнього трудового 
розпорядку. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 
згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом.
7.6.10.3абезпечує проведення колективних переговорів, укладення колективного 
договору в порядку, визначеному законодавством України.
7.6.11.У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, обов’язкові 
для всіх підрозділів та працівників Підприємства
7.6.12.Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції працівників 
Підприємства.
7.6.13.Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства про охорону праці, 
санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, створення належних умов праці.
7.6.14.Відповідно до діючого законодавства та колективного договору визначає розмір 
заробітної плати та порядок її виплати. Уживає заходи до своєчасної та в повному обсязі 
виплати заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів 
та інших обов’язкових платежів.
7.6.15.Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини керівника 
Підприємства в порядку, визначеному законодавством.
7.6.1 б.Складає опис істотних передбачуваних факторів ризику, що можуть вплинути на 
операції та результати діяльності Підприємства, та визначає заходи щодо управління 
такими ризиками.
7.6.17.3абезпечує оприлюднення визначеної статтею 78 Господарського кодексу України 
інформації про діяльність Підприємства (у т.ч. шляхом розміщення її на офіційному веб- 
сайті Засновника та на власній веб-сторінці Підприємства в строки та в порядку, 
встановлені рішенням Засновника);
7.6.18.Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора Підприємства згідно із 
законодавством, цим Статутом, контрактом між Сумським міським головою і директором 
Підприємства.
7.7. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом:
7.7.1. Затверджує структуру Підприємства, порядок внутрішньої організації та сфери 
діяльності структурних підрозділів Підприємства
7.7.2. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, інші положення 
та порядки, що мають системний характер.
7.7.3. Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів.



7.7.4.Визначає штатну чисельність Підприємства з урахуванням необхідності створення 
відповідних умов для забезпечення належної доступності та якості медичної допомоги.
7.7.5.Укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди з платного навчання персоналу за 
рахунок Підприємства.
7.7.6. Приймає рішення про здійснення переоцінки основних засобів;
7.7.7.Приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про прощення боргу.
7.7.8.Вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
7.7.9.Приймає на роботу та звільняє заступників Директора та головного бухгалтера 
Підприємства.
7.7.10. Замовляє проведення зовнішнього аудиту Підприємства.
7.7.11.Вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, роботи або 
послуги чи сума коштів, вартість яких складає від 10 відсотків (включно) до двадцяти 
п’яти відсотків (включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної 
фінансової звітності, і господарські зобов’язання, щодо яких є заінтересованість.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ
8.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні Підприємством 
через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, які діють у трудовому 
колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Підприємства, а також з питань 
соціально-культурного і побутового обслуговування. Представники первинної 
профспілкової організації, представляють інтереси працівників в органах управління 
Підприємства відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язано створювати умови, 
які б забезпечували участь працівників у його управлінні.
8.2. Трудовий колектив Підприємства:
8.2.1. Розглядає і затверджує колективний договір.
8.2..2. Вирішує питання самоврядування трудового колективу.
8.2.3.Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам соціальних пільг.
8.2.4.Бере участь у розробці І прийнятті правил внутрішнього трудового розпорядку.
8.2.5. Висловлює недовіру директору Підприємства.
8.3. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які своєю працею 
беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди) або 
інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Підприємством,
8.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на участь в 
управлінні Підприємством, не може обиратися директор Підприємства. Повноваження 
цих органів визначаються законодавством.
8.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 
Підприємства регулюються колективним договором.
8.6. Право укладання колективного договору надається директору Підприємства, а від 
імені трудового колективу -  уповноваженому ним органу. Сторони колективного 
договору звітують на загальних зборах колективу не менш ніж один раз на рік.
8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії обов’язкового 
медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, а також інші питання 
соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до законодавства, 
цього Статуту та колективного договору.
8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є кошти, отримані 
в результаті його господарської некомерційної діяльності. Форми і системи оплати праці, 
норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми посадових окладів, умови запровадження 
та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших заохочувальних, визначаються 
законодавством та колективним з дотриманням норм і гарантій, передбачених 
законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
законодавством мінімального розміру заробітної плати.

Умови оплати праці та матеріального забезпечення директора Підприємства 
визначаються контрактом.



8.9. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у першочерговому порядку. 
Усі інші платежі здійснюються Підприємством після виконання зобов’язань щодо 
оплати праці.
8.10. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 
колективного договору та посадових інструкцій згідно з законодавством.

9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ЯКОСТІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ
ДОПОМОГИ

9.1. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на Підприємстві здійснюється 
шляхом експертизи відповідності якості наданої медичної допомоги міжнародним 
принципам доказової медицини, вимогам галузевих стандартів в сфері охорони здоров’я 
та діючому законодавству.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його реорганізації 
(злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації -  за рішенням Засновника, а у 
випадках, передбачених законодавством України, -  за рішенням суду або відповідних 
органів державної влади.
10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав та обов’язків переходить 
до його правонаступників.
10.3. У випадку ліквідації Підприємства орган, який приймає рішення про ліквідацію, 
створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за діяльність Підприємства в 
період ліквідації, оцінює майно, розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний 
баланс, здійснює інші заходи відповідно до чинного законодавства.
10.4. Підприємство є таким, що припинилося з дня внесення до єдиного державного 
реєстру запису про його припинення.
10.5. У разі ліквідації активи Підприємства зараховуються до міського бюджету.

11. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ШДПРИСМСТВА
11.1. Рішення щодо внесення змін до Статуту Підприємства приймаються Засновником.
11.2. Внесені зміни до Статуту набувають чинності з моменту їх державної реєстрації.

Сумський міський голова 
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

О.М. Лисенко



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

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
147,0 тис. грн. для забезпечення будівель КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 
1» системою блискавкозахисту по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» за напрямом використання 
«Капітальний ремонт інших об’єктів».

У комунальній установі «Сумська міська клінічна лікарня № 1» на базі дев'яти 
відділень стаціонару надається різностороння медична допомога всім мешканцям 
міста Суми, в тому числі з найскладнішою патологією, а саме -  інфарктами, 
інсультами, складними травмами.

Будівлі лікарні експлуатуються понад 40 років, система захисту від блискавки 
зруйнована та не виконує своїх функцій. Як наслідок -  під час грози у 2015 році 
мав місце випадок виходу з ладу електричної апаратури внаслідок різкого стрибка 
напруги в мережі після удару блискавки. Враховуючи придбання закладом 
протягом останніх років високовартісного медичного обладнання, питання захисту 
від блискавки має надзвичайно важливе значення для забезпечення сталої 
експлуатації медичного обладнання, від чого залежить життя та здоров’я пацієнтів 
закладу. Крім того, відсутність захисту є порушенням норм протипожежної 
безпеки.

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

органів ради
Іванова 650 275

— М.О. Галицький

mailto:voz@smr.gov.ua
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Голові постійної комісії 
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

р
V / .  . рОЛОВІ постій н ої к ом ісії

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
400,0 тис.грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт інших об’єктів) для 
розробки проектно-кошторисної документації на проведення капітального 
ремонту приміщень КУ «Сумська міська клінічна лікарні № 4» по 
КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню».

На сьогоднішній день виникло питання організації відділення хоспісної 
та паліативної допомоги та амбулаторного відділення відновлювального 
лікування у приміщеннях КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4».

З метою догляду категорії пацієнтів, що потребують особливих умов 
перебування у відділенні хоспісної та паліативної допомоги, а їх родичі 
психологічної, духовної та моральної підтримки.

Тобто це мають бути одно- та двохмісні палати (з розрахунку 10 м2 на 
одного хворого), куди будуть госпіталізуватися хворі з урахуванням 
соматичного та психічного стану, психологічної сумісності та потреби в 
спілкуванні.

Для забезпечення оптимально комфортних умов перебування пацієнтів 
відділення, окрім центрального, повинно мати ще й автономну схему
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гарячого водопостачання, центральне опалення та електронагрівачі, які 
дозволять підтримувати оптимальну температуру в перехідні часи 
опалювального сезону. Палати необхідно обладнати системою сповіщення, за 
допомогою якої хворі матимуть можливість викликати персонал. Крім того, 
необхідні приміщення для персоналу, маніпуляційного та інших 
спеціалізованих кабінетів, каплиці тощо.

Крім того є необхідність у створенні амбулаторного відділення 
відновлювального лікування де буде надаватися повний комплекс 
реабілітаційних послуг з метою попередження інвалідності та відновлення 
втрачених функцій, виконання індивідуальних програм реабілітації інвалідів.

Враховуючи вищ евикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 400,0 тис, грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт інших 
об’єктів) по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 4» на 
виготовлення проектно-кош торисної документації, а саме:

- 200,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кош торисної документації 
для відділення хоспісної та паліативної допомоги;

- 200,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кош торисної документації 
для амбулаторного відділення відновлювального лікування.

я
В.о. начальника відділу л О.Ю. Чумаченко

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

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

№ _________________  від

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

: Шилову В.О.

^Голові постійної комісії 
Ж / З 3 питань охорони здоров’я,

Ж / 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
200,0 тис.грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт інших об’єктів) для 
розробки проектно-кош торисної документації на проведення капітального 
ремонту приміщень КУ «Сумська міська клінічна поліклініка № 6» за 
адресою вул.Привокзальна, 3-А по КПКВК 0712080 «Амбулаторно- 
поліклінічна допомога населенню».

На сьогоднішній день виникло питання організації психіатричної 
амбулаторно-поліклінічної допомоги мешканцям м. Суми у приміщеннях
КУ «Сумська міська клінічна поліклініка № 6».

З цією метою наказом по відділу створено робочу групу, якою 
опрацьовуються технічні, фінансові та юридичні питання функціонування 
міської психіатричної служби. Але, власне стан самої будівлі потребує 
капітального ремонту.

У зв ’язку з аварійним станом окремих об ’єктів будівлі та з метою 
дотримання законодавства і створення належних умов при організації 
надання психіатричної допомоги даний заклад потребує капітального 
ремонту та перепланування даху, всіх кабінетів, рентгенологічного та 
флюорографічного кабінету, 2-х ліфтів, системи опалення, водопостачання,
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каналізаційної системи, заміни всіх вікон, ремонту та утеплення фасаду, 
ремонту підвалу.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 200,0 тис, грн» на капітальні видатки (капітальний ремонт інших 
об’єктів) для КУ «Сумська міська клінічна поліклініка № 6» на виготовлення 
проектно-кош торисної документації.

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

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

Іванова 65СЬ275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

ВІД

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

&
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
1908,0 тис. грн. для забезпечення дотримання правил пожежної безпеки на 
території лікувально-профілактичних закладів та усунення недоліків, виявлених 
Сумським міським відділом управління держ авної служби України з 
надзвичайних ситуацій в Сумській області при плановій перевірці додержання 
(виконання) Вимог нормативно-правових актів та нормативних документів у 
сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки приміщень у 2017 
році.

у сумі 685,0 тис, грн. для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 1» за 
напрямом використання «Капітальний ремонт інших об’єктів»; 
у сумі 800,0 тис, грн. для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5» за 
напрямом використання «Капітальний ремонт інших об’єктів»; 
у сумі 423,0 тис, грн. для КУ «Сумська міська клінічна стоматологічна 
поліклініка» за напрямом використання «Капітальний ремонт інших об’єктів».

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

М.О. Галицький

Іванова 650-275
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Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

13.02.2018 № 24.01-07/212 На№ від

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

<ґ/

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
495,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту приміщень КУ «Сумський 
міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», а саме:

- в сумі 165,0 тис, грн. для проведення капітального ремонту' системи 
циркуляції гарячого водопостачання в котельні (капітальний ремонт або заміна 
двох циркуляційних насосів) з метою забезпечення безперебійного цілодобового 
гарячого водопостачання в установі;

- в сумі 330,0 тис, грн. для проведення капітальних ремонтів мереж 
теплопостачання на горищі акушерського корпусу (аварійний стан) та жіночої 
консультації (припис інспекції Держенергонагляд); системи водопостачання та 
водовідведення в жіночій консультації (аварійний стан); системи водопостачання 
та водовідведення в жіночій консультації №3 з встановленням лічильників обліку 
водопостачання.

В.о. начальника відділу

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих

О.Ю. Чумаченко

органів ради
Іванова 650-275
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Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

14.02.2018 № 24.01-07/218 На№ від

V  /с /:/3_.
&  OjC  ____ ' //■

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

^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
250,0 тис. грн. на виготовлення проектно-кош торисної документації для 
проведення капітального ремонту комплексу будівель КУ «Сумська міська 
дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди».

Комплекс будівель КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої 
Зінаїди», розташ ований за адресою вул. Троїцька, 57 збудований у 1896 році, 
відноситься до пам’ятків архітектури і являє собою історичну цінність.

Фрагменти стін і окремі частини цих будівель (зокрема корпусу А) 
руйнуються, знаходяться в аварійному стані. В травні 2015 року та в лютому, 
квітні 2016 року були випадки раптового падіння частин елементів стіни та 
цегли з верхньої частини стін центрального корпусу на пішохідну доріжку 
навколо будівлі біля центрального входу в корпус А, що створює загрозу 
життю людей і може привести до непередбаченої ситуації. Відносно 
вищезазначеного стану будівель проводилися обстеження стін центральної 
будівлі (корпус А комплексу будівель) комісією лікарні 25.05.2015 року та 
22.04.2016 року зі складанням відповідних актів.

Стан верхньої частини стін та покрівлі центрального корпусу потребує 
термінового ремонту (консервації) за участю спеціалізованої будівельної 
організації, яка має допуск до робіт на висоті.
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На даний час будівля має занедбаний вигляд, а саме, зовнішні стіни 
пошкоджені грибком і під його впливом споруда руйнується. Для 
запобігання подальш ого її руйнування необхідно негайне проведення 
реконструкції будівлі.

В ідповідно статті 39 даного закону «власник пам ятки, або 
уповноважений ним орган , особа, яка набула права володіння, користування 
чи управління нею, забезпечує збереження, утримання в належному стані, 
консервацію, реставрацію, реабілітацію, музеєфікацію та ремонт пам ’ятки 
за власні кошти, якщо інше не передбачено відповідним договорам або 
законам».

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 250,0 тис, грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт інших 
об’єктів) для КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» на 
виготовлення проектно-кош торисної документації.

Питання потребує термінового вирішення.

В.о. начальника відділу

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

О.Ю. Чумаченко

М.О. Галицький

Іванова 650-275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

/ '-б'.ОЛ-ЛР/^ № 24.01-07/ На№ від

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

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
200,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту прим іщ ень ж іночої 
консультації (сходи, хол, коридори) КУ «Сумський міський клінічний 
пологовий будинок П ресвятої Діви М арії» в зв ’язку з тим, що капітальний 
ремонт не проводився з моменту введення в дію будівлі ж іночої консультації 
(рік забудови 1991).

О.Ю. Чумаченко

М.О. Галицький

В.о. начальника відділу 

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Іванова 650-275
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Сумська міська рада 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

№ 2 4 . 0 1 - 0 7 На № _________________ в і д____________

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

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

і /  Мельнику В.А.

На виконання вимог чинного законодавства та для повноцінної роботи 
лікарів первинного рівня надання медичної допомоги необхідно не лише 
облаштувати робоче місце лікаря комп’ютером, а й встановити відповідне 
програмне забезпечення, яке буде єдиного зразка для усіх лікувально- 
профілактичних закладів міста.

Для забезпечення функціонування та розвитку лікувально- 
профілактичних закладів міста, що надають первинну медичну допомогу, 
відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням сприяння виділення додаткових коштів у сумі 23 215,2 тис» грн. 
для централізованого придбання комп’ютерної техніки зі спеціалізованим 
програмним забезпеченням (медична інформаційна система) та проведенню 
робіт з облаштування точок доступу до мережі інтернет кожного робочого 
місця по програмі «Інформатизація галузі «Охорона здоров’я» м. Суми на 
2018-2020роки».

 £> & . V /

В.о. начальника відділу
Іванова 650-275

О.Ю. Чумаченко
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Сумська міська рада 
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

21.02.2018 № 24.01-07t j S f  На X» ВІД

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

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 
393 833,00 грн. на проведення капітального ремонту ліфтів у КУ «Сумська міська 
клінічна лікарня №5».

Станом на сьогоднішній день склалась критична ситуація з ліфтами, що 
потребують невідкладного ремонту. Вийшли з ладу ліфти №1256 та №1257. ДП 
"Сумський експертно-технічний центр Держпраці" було проведено експертне 
обстеження цих ліфтів та необхідні документи відправлені до ГІРБП «Рембуд» з 
метою отримання локального кошторису на капітальний ремонт ліфтів.

Згідно наданих кошторисів від ГІРБП «Рембуд», вартість проведення 
капітального ремонту ліфта №1256 складає 181 429.00 грн.. ліфта №1257 -  
158 404,00 грн.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у сумі 
393 833,00 грн, по КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)" по напряму використання «Капітальний ремонт інших об’єктів» 
(копія кошторису додається).

В.о. н ачальн и ка відділу О.Ю . Чумаченко

Погоджено:
Заступник м іського голови з 
питань д іяльності виконавчих М .О. Г алицький
органів ради
Іванова 650-275
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Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

0 $  У с Р  № 24.01-07/ І У с У  На №   В ІД _
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Голові постійної комісії 
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

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
1490,0 тис. грн. з метою проведення ремонтних робіт у відокремленій 
амбулаторії загальною площею 247,4 кв. м. за адресою вул. Котляревського, 
6.1/1.

Згідно рішення XXXI сесії Сумської міської ради VII скликання 
№2581-МР від 28 вересня 2017 року, комунальному закладу «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Суми» передано нежитлове 
приміщення, розташоване в будинку № 1/1 по вул. Котляревського у місті 
Суми, загальною площею 247,4 кв.м. для розміщення відокремленої 
амбулаторії.

Для забезпечення необхідним рівнем медичного обслуговування 
мешканців прилеглої території значна частина яких становить люди похилого 
віку, інваліди, діти та інші соціально незахищені громадяни, які потребують 
медичного нагляду необхідно провести ремонт приміщення з урахуванням 
протиепідемічних, пожежних та інших вимог. Необхідно провести заміну 
окремих вікон, дверей, змінення системи опалення, водопостачання та 
водовідведення шляхом перепланування мережі, ремонт електромережі, 
встановити прилади обліку для тепла, води та електроенергії, щоб
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розмежувати та відокремити від приміщення попереднього орендаря. Крите 
вхідне приміщення потрібно збільшити для колясочної, встановити загорожі 
під вікнами по периметру будівлі (для безпеки умов праці), утеплити та 
гідроізолювати зовнішні стіни, облаштувати аварійний вихід, пандус для 
людей з інвалідністю, протипожежну та охоронну сигналізацію, зробити 
додатковий туалет. Також необхідно провести ремонти в кабінетах згідно 
вимог наказу МОЗ України від 02.04.2013 № 259 «Про затвердження 
державних санітарних норм і правил «Санітарно-протиепідемічні вимоги до 
закладів охорони здоров’я, що надають первинну медичну(медико-санітарну) 
допомогу».

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 1490,0 тис, грн. на капітальні видатки (капітальний ремонт інших 
об’єктів) для КЗ «Центр первинної медико -  санітарної допомоги №3 
м. Суми».

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

М.О. Галицький



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

І З  0 3  /< р  № JU /.D S- О ї / з ч з  На№ __________________ від
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

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

Відповідно до звернення депутата Сумської міської ради VII скликання 
Жиленка В.М. від 30.11.2017 № 81 до виконавчого комітету Сумської міської 
ради відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
901,3 тис. грн. з метою придбання медичного обладнання у відділення 
анестезіології з ліжками інтенсивної терапії для КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №1».

У зв’язку з тим, що у відділенні анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії перебувають тяжкі хворі, які терміново потребують невідкладної 
медичної допомоги. Нажаль, у відділенні більшість апаратури та приладів 
застарілі, а іноді їх просто недостатньо для надання термінової невідкладної 
медичної допомоги.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 901,3 тис. грн. по КЕКВ 3210 "Капітальні трансферти підприємствам 
(установам, організаціям)" за напрямом використання «Придбання
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обладнання і предметів довгострокового користування» з метою придбання 
медичного обладнання у відділення анестезіології з ліжками інтенсивної 
терапії по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1».

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

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

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

J J . СЗ. У / 7 № сМ- OS-C  На №   від
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О.

^Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти,

^  #2 #  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 
360,1 тис. грн. на оплату витрат на відрядження працівників лікувально- 
профілактичних закладів міста.

Кошторисами лікувально-профілактичних закладів міста на 2018 рік на 
оплату витрат на відрядження працівників передбачено близько 60% від 
мінімальної потреби на 2018 рік.

Згідно планів підвищення кваліфікації, затверджених на 2018 рік лікарі 
мають пройти підвищення кваліфікації на курсах тематичного удосконалення 
лікарів.

Наказом Міністерства фінансів України від 13.03.1998р. № 59 «Про 
затвердження Інструкції про службові відрядження в межах України та за 
кордон» (зі змінами) визначено, що підприємство, яке відряджає працівника, 
забезпечує його коштами для здійснення поточних витрат під час службового 
відрядження.

Зважаючи на викладене вище та з метою дотримання планів 
підвищення кваліфікації лікарів та планів проходження курсів тематичного 
удосконалення лікарів лікувально-профілактичних закладів міста, просимо
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Вас виділити додаткові кошти за напрямом використання «Видатки на 
відрядження» у сумі 360,1 тис. гри., а саме:

- КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» - 347,0 тис. гривень, в тому числі:
К У  «Сумська міська клінічна лікарня М І »  - 116,6 тис. грн.;
К У  «Сумська міська клінічна лікарня М  5» - 118,4 тис. грн.;
К У  "Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" -
112,0 тис. грн.

- КПКВК 0712030 "Лікарсько-акушерська допомога вагітним, 
породіллям та новонародженим" -  6,0 тис. гривень.

- КПКВК 0712111 Первинна медико-санітарна допомога населенню, 
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) 
допомоги -  7,1 тис. грн.

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконав«1̂  
органів ради М.О. Галицький

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

У 0і . У/  № Jlf.Qj- 0 На№_______________________в ід ___________

Голові постійної комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, 
бюджету, фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Шилову В.О,
(
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
199.0 тис, грн, на придбання слухових апаратів для пільгової категорії 
населення в цілому по м. Суми за напрямом використання «Медикаменти та 
перев’язувальні матеріали».

У лікувально-профілактичних закладах міста у черзі на отримання 
слухових апаратів станом на 13 березня 2018 році знаходяться 127 осіб 
пільгової категорії населення ( в т.ч. 30 діти).

На 2018 рік орієнтовна потреба в коштах на зазначені цілі становить
357.0 тис. грн.

Бюджетними запитами лікувально-профілактичних закладів на 
поточний рік були враховані витрати на придбання слухових апаратів, але, у 
зв’язку з обмеженим фінансовим забезпеченням галузі, кошторисами 
лікувально-профілактичних закладів на 2018 рік кошти на придбання даних 
виробів передбачено у сумі 158,0 тис. грн., тобто кошторисні призначення 
забезпечили потребу закладів на 44%.

Зважаючи на викладене вище та з метою забезпечення пільгової
категорії населення слуховими апаратами у повному обсязі, просимо Вас
виділити додаткові кошти по КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по
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реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 
розвитку» за напрямом використання «Медикаменти та перев’язувальні 
матеріали» у сумі 199,0 тис. гри., по КПКВК 0712113 «Первинна медична 
допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними 
закладами (відділеннями)» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня № 5».

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконав««™ 
органів ради М.О. Галицький

Іванова 650 275



звернутись до адміністративного суду для застосування оперативних 
заходів реагування. Так на заклад можуть бути накладені санкції у 
вигляді призупинення роботи, заборони використання певних приміщень, 
накладання штрафу, розмір якого не повинен перевищувати 2% місячного 
фонду заробітної плати підприємства (це близько 83,1 тис. грн.), установи 
чи організації.

Враховуючи вищевикладене, відділ охорони здоров’я Сумської міської 
ради звертається до Вас з проханням розглянути можливість виділення 
додаткових коштів у сумі 450,0 тис. грн. для КУ «Сумська міська дитяча 
лікарня Святої Зінаїди) по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку) за напрямами використання «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар),«Оплата послуг (крім комунальних)).

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконав““  ̂
органів ради

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

М.О. Галицький

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

У ' / . £ > 3  ■ /  < ґ  0 . / -  р  Z /js T S  На №  ____________________ в і д ________________

Голові постійної комісії з 
питань планування 
соціально-економічного 
розвитку, бюджету, фінансів, 
розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, 
регуляторної політики 
Шилову В.О.
(
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
450,0 тис. грн. для забезпечення дотримання правил пожежної безпеки на 
території КУ «Сумська міська дитяча лікарня Святої Зінаїд»> та усунення 
недоліків, виявлених Сумським міським відділом управління державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в Сумській області при плановій 
перевірці додержання (виконання) Вимог нормативно-правових актів та 
нормативних документів у сфері цивільного захисту, техногенної та 
пожежної безпеки приміщень та територій КУ «Сумська міська дитяча 
лікарня Святої Зінаїди>за адресами: вул. Троїцька, 57, вул. Троїцька, 28, 
вул. Праці, 3, вул. О. Аніщенка, 10, вул. І.Сірка, 3, вул. Паркова, 1.

За результатами перевірки був складений акт та припис.
Порушення, які не потребували значних матеріальних затрат, були 

усунені в ході перевірки.
Усунення виявлених перевіркою порушень згідно акту деякі пункти 

потребують значних матеріальних витрат.
У випадку, якщо допущені на підприємстві, установі чи організації 

правопорушення у сфері цивільного захисту, техногенної та пожежної 
безпеки не будуть усунені, посадові особи органів перевірки мають право

Л і f f

mailto:voz@smr.gov.ua


Сумська міська рада  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

ВІД

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

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

/ у  с  з#

Відповідно до рішення виконавчого комітету Сумської міської ради «про 
затвердження лімітів водопостачання підприємствам та організаціям міста» 
№112 від 02.03.2010 КП «Міськводоканал СМР» зобов’язане проводити 
відпуск води підприємствам та організаціям міста тільки згідно з показниками 
приладів обліку води.

Листом від 06.03.2018 КП «Міськводоканал СМР» з метою уникнення 
обмеження в наданні послуг з водопостачання жіночої консультації №3, за 
адресою вул. Паркова, 1.повідомляє про необхідність в місячний термін встановити 
засіб обліку води.

Враховуючи вищевикладене, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради 
звертається до Вас з проханням розглянути можливість виділення додаткових 
коштів у сумі 115,0 тис. гри. по КПКВК 0712030 «Лікарсько-акушерська 
допомога вагітним, породіллям та новонародженим» по КЕКВ 2282 «Окремі 
заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку» за напрямом використання «Оплата послуг (крім 
комунальних)».

В.о. начальника відділу

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих

О.Ю. Чумаченко

органів ради
Іванова 650 275

mailto:voz@smr.gov.ua


Сумська міська рада  
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

УЗ? 03. / Оії/Зб'/ На №  _____________ від

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

УтГолові постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, 
соціального захисту 
населення, освіти, науки, 

£■/ ' 037  #  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 
208,6 тис. грн. для оплати послуг з охорони КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №5>.

У 2018 році адміністрацією КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5> 
були укладені договори з ТОВ «Явір -  2000 Сум»> про надання послуг з 
фізичної охорони терміном на 2 місяці, надання послуг спостереження за 
сигналізацією термінового виклику наряду охорони терміном на 12 
місяців та ТОВ «Венбест> на охорону за допомогою пульта 
централізованого спостереження кімнати збереження наркотичних 
засобів терміном на 3 місяці.

Загальна сума договорів складає 51 096 грн. Повна потреба на 
послуги з охорони складає 278 760 грн.

З метою забезпечення цілодобової охорони працівників та пацієнтів 
лікарні, запобігання крадіжок, знищення або пошкодження матеріальних 
цінностей, а також з метою недопущення криміногенної ситуації в закладі 
договори необхідно укласти до кінця року.

Враховуючи вищевикладене, відділ охорони здоров’я Сумської міської 
ради звертається до Вас з проханням розглянути можливість виділення

mailto:voz@smr.gov.ua


додаткових коштів у сумі 208,6 тис. гри. для КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №5> по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» по КЕКВ 2282<Окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку) за 
напрямом використання«Оплата послуг (крім комунальних)).

В.о. начальника відділу
и

О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Іванова 650 275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

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

Ж PJ_ /c /J № J W - Q / - На№ __________________від

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

/ о / -iS
с&О O J jj?

■

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
1302,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту даху КУ «Сумська 
міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» за адресою вул. Троїцька, 28.

На балансі закладу знаходиться будівля старого лікувального корпусу 
за адресою вул. Троїцька, 28. У приміщеннях стаціонару протікає дах, а саме: 
у відділенні анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії, у переході між 
лікувальним корпусом та денним стаціонаром, дах у денному стаціонарі. 
Площа даху складає орієнтовно 1863 м2.

В зимовий період під час танення снігу, у весняний та літній під час 
злив вода заливає коридори та палати на третьому поверсі, що спричиняє 
значне ушкодження ремонтам, які були проведені раніше та призводить до 
порушення санепідрежиму. До того ж, руйнується будівля, а саме, відпадає 
штукатурка та з ’являється пліснява.

Не дивлячись на те, що закладу протягом останніх років виділялись 
кошти на частковий ремонт покрівлі, більша її частина знаходиться у 
критичному стані.

Враховуючи вищевикладене просимо Вас виділити додаткові кошти у 
сумі 1302,0 тис. грн. для проведення капітального ремонту по

mailto:voz@smr.gov.ua


КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога 
населенню» для КУ «Сумська міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди» 
по КЕКВ 3210 ’’Капітальні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)" за напрямом використання «Капітальний ремонт інших 
об’єктів».

В.о. начальника відділу 1 В.М. Домінас

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

Іванова 650 275



2 Програмний комплекс АВК-5 (3.2.2)

(назва організації, що затверджує)

212_СД_ССР
Форма № 5

Затверджено

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 1301,945 тис. грн. 
В тому числі зворотних сум 0 ТИС- ф Н .

( посилання на документ про затвердження )

20 &

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунальної установи "Сумська м іська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди" по вул. Троїцька, 28

Складений в поточних цінах станом на 1 березня 2018 р.
Номери Кошторисна вартість, тис.фн.

№
п/п

кошторисів І 
кошторисних 
розрахунків

Найменування глав, будинків, будівель, споруд, лінійних об’єктів 
інженерно-транспортної інфраструктури, роби- і витрат

будівельних
робіт

устаткування, 
меблів та 
інвентарю

інших
витрат

загальна
вартість

1 2 3 4 5 6 7

1 2-1
Глава 2. Об'єкти основного призначення
Капітальний ремонт покрівлі будівлі Комунальної установи "Сумська 
міська дитяча клінічна лікарня Святої Зінаїди” по вул. Троїцька, 28

931,443 - - 931,443

Разом по главі 2: 
Разом по главах 1-7: 
Разом по главах 1-8: 
Разом по главах 1-9:

931.443
931.443
931.443
931.443

- -
931.443
931.443
931.443
931.443

2 ДСТУ БД.1.1- 
1:2013 Дод. К п. 

44

Глава 10. Утримання служби замовника
Кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на 
технічний нагляд) (2,5 %) (К=0,75)

- - 17,465 17,465



2 Програмний комплексАВК-5(3.2.2)__________________________________________________________     212_СД_ССР
1 2 3 4 5 6 7

3

4

5

ДСТУБД.1.1- 
1:2013 Дод. Кп.

49
ДСТУБД.1.1- 

1:2013 Дод. К п.
50

ДСТУБД.1.1- 
1:2013 Дод. Кп.

51

Разом по главі 10:

Глава 12. Проектно-вишукувальні роботи та авторський нагляд
Вартість проектних робіт

Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)

Кошти на здійснення авторського нагляду

-

-

17,465

10,260

4,580

2,565

17,465

10,260

4,580

2,565

Разом по главі 12: _ _ 17,405 17,405
Разом по главах 1-12: 931,443 - 34,870 966,313

ДСТУБД.1.1- Кошторисний прибуток (П) 14,495 - - 14,495
1:2013 п.5.8.16
ДСТУ БД.1.1- Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних - - 6,579 6,579
1:2013 п.5.8.16 організацій (АВ)
ДСТУ Б Д.1.1- Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва 18,629 - 0,697 19,326
1:2013 п.5.8.16

Розрахунок Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними 78,241 - - 78,241
N П-145 процесами (І)

Разом 1042,808 - 42,146 1084,954
ДСТУ Б Д .1.1- Податок на додану вартість - - 216,991 216,991
1:2013 п.5.8.16

Всього по зведеному кошторисному розрахунку 1042,808 - 259,137 1301,945

Керівник проектної організації

Головний інженер проекту 
(Головний архітектор проекту)

Керівник відділу


