
ПРОТОКОЛ № 67 

засідання постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

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

Сумської міської ради VII скликання 

 
від 09 грудня 2019 року    м. Суми, 

   майдан Незалежності, 2, 

   каб. № 62а,  

   з 1400  до 1640 год 

 

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

Мельник В.А., Перепека Ю.О., Фірсова О.В. 

Відсутні 2 депутати: Бутенко Д.М., Шилов В.В. 

Головуючий на засіданні постійної комісії – голова постійної комісії 

Мельник В.А. 

Секретар постійної комісії – Фірсова О.В. 

 

Запрошені (список додається): 

1. Барабан Ю.А. – завідувач відділення № 2 КНП «Центральна міська клінічна 

лікарня». 

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

3. Захаренко О.М. – член ГО «Спеціально для тебе». 

4. Кіпенко Н.Б. – головний спеціаліст відділу охорони здоров’я Сумської 

міської ради. 

5. Колесник В.В. – нейрохірург КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

6. Кудрявцев Ю.М. – завідувач урологічного відділення КНП «Центральна 

міська клінічна лікарня». 

7. Кучерявенко О.М. – завідувач неврологічного відділення КНП «Центральна 

клінічна міська лікарня». 

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

9. П’ятно В.М. - член ГО «Спеціально для тебе». 

10. Педенко Ю.В. – заступник директора з економічних питань КНП «Клінічна 

лікарня № 4». 

11. Пучкова А.В. – мешканка міста. 

12. Сизоненко В.Т. – заступника директора з медичної частини КНП «Клінічна 

лікарня № 4». 

13. Сухомлин А.О. – директор КНП «Клінічна лікарня № 4». 

14. Сухорученко К.М. – мешканка міста. 

15. Ткаченко О.О. - завідувач ортопедично-травматологічного відділення 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня». 

16. Токаренко О.М. – директор КУ «Сумська спеціалізована школа № 2». 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

 

1. Про лист від 05.12.19 за № 665 директора КУ «Сумська спеціалізована школа 

№ 2» Токаренка О.М. щодо додаткового виділення з міського бюджету 



коштів у сумі 1,0 млн. грн. для розробки проектно-кошторисної документації 

(150,0 тис. грн.) та встановлення протипожежної сигналізації (додається). 

2. Про лист від 02.12.19 голови громадської організації «Спеціально для тебе» 

Макаренко А.В. щодо розроблення програми для забезпечення дітей з 

інвалідністю слуховими апаратами, та в подальшому виділяти кошти у сумі 

3,0 млн. грн. на рік, з розрахунку 100,0 тис. грн. на одну дитину, починаючи 

з 2020 року (додається). 

3. Про звернення від 26.11.19 батьків дітей, хворих на фенілкетонурію щодо 

виділення у 2020 році коштів для забезпечення дітей, хворих на 

фенілкетунурію, життєво необхідними продуктами харчування для їх 

повноцінного життя та розвитку (з розрахунку по 5, 0 тис. грн. на місяць, 

дітей у місті 12) (додається). 

4. Про інформацію директора КНП «Центральна клінічна міська лікарня» 

Домінас В.М. щодо стратегії розвитку КНП «Центральна клінічна міська 

лікарня» (додається). 

5. Про інформацію директора КНП «Клінічна лікарня № 4» Сухомлина А.О. 

щодо стратегії розвитку КНП «Клінічна лікарня № 4» (додається). 

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

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

Сумської міської ради на I півріччя 2020 року (додається). 

7. Про звернення від 09.12.19 Сухорученко К.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 300750,00 грн. на лікування сина та 

придбання життєво необхідних медичних виробів та лікарських засобів 

(додається). 

 

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

цілому з 7-ми питань. 

УХВАЛИЛИ: Затвердити порядок денний в цілому з 7-ми питань. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.;  

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

1. СЛУХАЛИ: Про лист від 05.12.19 за № 665 директора КУ «Сумська 

спеціалізована школа № 2» Токаренка О.М. щодо додаткового виділення з 

міського бюджету коштів у сумі 1,0 млн. грн. для розробки проектно-

кошторисної документації (150,0 тис. грн.) та встановлення протипожежної 

сигналізації (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Токаренко О.М. повідомив присутніх, що виділення 

зазначених коштів дозволить попередити зупинку роботи навчального закладу 

та запропонував розглянути можливість перерозподілу коштів, а саме: 

перенаправити видатки з утеплення фасаду КУ «Сумська спеціалізована школа 

№ 2» на розробку проектно-кошторисної документації та встановлення 

протипожежної сигналізації. 

УХВАЛИЛИ:  



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

1,0 млн. грн. для розробки проектно-кошторисної документації (150,0 тис. грн.) 

та встановлення протипожежної сигналізації. 

1.2. Рекомендувати управлінню освіти і науки Сумської міської ради 

(Данильченко А.М.) опрацювати дане питання та у разі необхідності ініціювати 

розгляд даного питання на засіданні постійної комісії з питань планування 

соціально-економічного розвитку, бюджету, фінансів, розвитку 

підприємництва, торгівлі та послуг, регуляторної політики Сумської міської 

ради (Шилов В.О.). 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

2. СЛУХАЛИ: Про лист від 02.12.19 голови громадської організації 

«Спеціально для тебе» Макаренко А.В. щодо розроблення програми для 

забезпечення дітей з інвалідністю слуховими апаратами, та в подальшому 

виділяти кошти у сумі 3,0 млн. грн. на рік, з розрахунку 100,0 тис. грн. на одну 

дитину, починаючи з 2020 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Макаренко А.В., Кіпенко Н.Б. 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) опрацювати питання щодо можливості розробки програми 

для забезпечення дітей з інвалідністю слуховими апаратами (із залученням 

представників ГО «Спеціально для тебе») та можливість її фінансування у 

2020 році. 

2.2. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) у термін до 10 січня 2020 року надати постійній комісії 

пропозиції щодо вирішення даного питання. 
ГОЛОСУВАЛИ:   «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

3. СЛУХАЛИ: Про звернення від 26.11.19 батьків дітей, хворих на 

фенілкетонурію щодо виділення у 2020 році коштів для забезпечення дітей, 

хворих на фенілкетунурію, життєво необхідними продуктами харчування для 

їх повноцінного життя та розвитку (з розрахунку по 5,0 тис. грн. на місяць, дітей 

у місті 12) (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Пучкова А.В. 

УХВАЛИЛИ:  
3.1. Вважати за доцільне виділення у 2020 році коштів для забезпечення дітей, 

хворих на фенілкетунурію, життєво необхідними продуктами харчування для 

їх повноцінного життя та розвитку (з розрахунку по 5,0 тис. грн. на місяць, дітей 

у місті 12). 

3.2. Рекомендувати департаменту соціального захисту населення Сумської 



міської ради (Масік Т.О.) опрацювати питання щодо виділення у 2020 році 

коштів для забезпечення дітей, хворих на фенілкетунурію, життєво 

необхідними продуктами харчування для їх повноцінного життя та розвитку (з 

розрахунку по 5,0 тис. грн. на місяць, дітей у місті 12) та у разі необхідності 

внести зміни до відповідної програми. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

7. СЛУХАЛИ: Про звернення від 09.12.19 Сухорученко К.М. щодо 

додаткового виділення з міського бюджету коштів у сумі 300750,00 грн. на 

лікування сина та придбання життєво необхідних медичних виробів та 

лікарських засобів (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сухорученко К.М. 

УХВАЛИЛИ: Вважати за доцільне додаткове виділення з міського бюджету 

коштів у сумі 300750,00 грн. на лікування Сухорученка М.В. та на придбання 

життєво необхідних медичних виробів та лікарських засобів. 
ГОЛОСУВАЛИ:  «За» – 5 (п’ять): Амосов Д.В., Малюк О.В., Мельник В.А., 

Перепека Ю.О., Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

Мельник В.А. з виробничої причини покинув засідання постійної комісії. 

 

4. СЛУХАЛИ: Про інформацію директора КНП «Центральна клінічна міська 

лікарня» Домінас В.М. щодо стратегії розвитку КНП «Центральна клінічна 

міська лікарня» (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Домінас В.М. 

Кучерявенко О.М. проінформувала, що неврологічне відділення займається 

лікуванням гострого порушення мозкового кровообігу (ГПМК) із 2012 року. За 

цей період було проліковано: 2166 хворих на ГПМК, з який 1803 ішемічний 

інсульт, 350 хворих із геморагічним інсультом. За 2019 р. відділенням було 

проведено 36 тромболізисів. 

Колесник В.В. проінформував, що нейрохірургічна служба в КНЦ “ЦМКЛ” 

СМР відкрита з 01.11.2018. Для роботи даного відділення необхдне неступне 

обладнання: набори для тромбекстракції (видалення тромбів з судин), 

нейрохірургічний мікроскоп, краніотом для проведення трепанацій черепа, 

ультразвуковий аспіратор-дизсектор, сучасний комп`ютерний томограф 

(320 зрізів), ендоскопічне обладнання для проведення операцій на головному 

мозку. 

Ткаченко О.О. проінформував, що два ортопедично-травматологічні відділення 

надають спеціалізовану допомогу пацієнтам з травмами та захворюваннями 

опорно-рухового апарату. Технічне оснащення лікарні виводить відділення на 

ступінь надання медичних послуг на Європейському рівні. Це дозволяє 

проводити складні, високотехнічні, сучасні оперативні втручання. Електронно-



оптичний перетворювач, перший У Сумах, дозволяє проводити онлайн-ренген 

контроль під час операції, що дає змогу робити малоінвазійні втручання. 

Кудрявцев Ю.М. проінформував, що в урологічному відділенні виконується 

близько 1200 операцій на рік (80%  операцій виконуються ендоскопічно). Дане 

відділення перше в області, де впроваджена перкутанна нефролітотрипсія 

(PCNL) з 2016 р., придбана рентгенологічна С-дуга, необхідна для виконання 

PCNL. Фахівці відділення пройшли стажування за кордоном (Австрія, 

Німеччина, Туреччина). Для роботи відділення необхідне наступне: УЗД апарат 

в операційну з біопсійною насадкою та ректальним і абдомінальним датчиком, 

фіброуретерореноскоп, відеофіброцистоскоп, дистанційній літотриптор. 

Курочкін О.В. проінформував, що лікарня оснащена сучасним обладнанням, що 

дає можливість виконувати оперативні втручання на рівні світових стандартів. 

Хірурги відділення постійно стажуються в кращих національних клініках і за 

кордоном. Першими в області в умовах державної клініки почала 

використовуватися методика ендовенозної  лазерної абляції вен під контролем 

УЗД. Для подальшого динамічного розвитку хірургічного відділення в сфері 

надання високоякісних медичних послуг населенню, відділення має 

необхідність в придбанні апарату УЗД, портативного, з датчиками для 

доплеровського дослідження і інтраопераційними датчиками. 

Горова Т.А. проінформувала, що кардіологічне відділення Сумської міської 

клінічної лікарні № 1 – працює з 1974 р. (Медикаментозна терапія, 

тромболітична терапія – з 2006 р.), відділення інтервенційної кардіології, 

реперфузійної та інтенсивної терпапії  - з 10.10 2018. 

УХВАЛИЛИ: 

4.1. Інформацію прийняти до відома. 

4.2. Вважати за доцільне виділення у 2020 році 6,0 млн. грн. для 

КНП «Центральна міська клінічна лікарня», а саме: 

 3200,0 тис. грн. на придбання сучасного ендоскопічного комплексу; 

 2000,0 тис. грн. на придбання лапароскопічної стійки; 

 800,0 тис. грн. на придбання реабілітаційних пристроїв – вертикалізаторів 

та тренажера сходи-бруси (лист від 10.12.19 за № 01-22/1г/2808 додається). 

4.3. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) врахувати дані кошти при підготовці пропозиції до проекту 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

5. СЛУХАЛИ: Про інформацію директора КНП «Клінічна лікарня № 4» 

Сухомлина А.О. щодо стратегії розвитку КНП «Клінічна лікарня № 4» 

(додається). 

ВИСТУПИЛИ: Сухомлин А.О. проінформував присутніх, що 8 листопада 

2019 року КНП «Клінічна лікарня № 4» СМР зареєстровано як заклад 

спеціалізованої медичної допомоги в електронній системі охорони здоров'я 



України (eHealth) через медичну інформаційну систему Helsi. Лікарі 

відповідних спеціальностей  поліклінічних відділень №1, 2 та стаціонарних 

відділень проводять фахові консультації, діагностику, лікування, реабілітацію 

та профілактику соматичних, інфекційних захворювань. У інфекційному 

відділенні  надається медична допомога хворим на інфекційну та паразитарну 

патологію міста та  є госпітальною базою для хворих на особливо небезпечні 

інфекції. Приміщення інфекційного відділення єдине в місті, що має всі 

необхідні умови для забезпечення надійної ізоляції хворих, оснащено 

хлораторною установкою, що дозволяє приймати хворих з крапельними та 

карантинними інфекціями.  

В терапевтичному відділенні надається планова та ургентна терапевтична 

допомога мешканцям Курського мікрорайону, а саме пацієнтам з серцево-

судинною, бронхо - легеневою, онкологічною патологією та з захворюваннями 

шлунково- кишкового тракту. 

З метою зняття соціальної напруги в місті в грудні 2018 року відкрито та 

продуктивно функціонує 10 хоспісних ліжок, що розташовані на базі 

неврологічного відділення. 

УХВАЛИЛИ: 

5.1. Інформацію прийняти до відома. 

5.2. Вважати за доцільне виділення у 2020 році коштів у сумі 8623,0 тис. грн. 

для КНП «Клінічна лікарня № 4», а саме: 

 2952,0 тис. грн. для проведення повної комп’ютерізації та інформатизації 

закладу відповідно до вимог (мережа – 632,5 тис. грн., МІС – 814,0 тис. грн., 

1505,5 тис. грн. – обладнання); 

 5671,0 тис. грн. на придбання медичного обладнання згідно вимог до пакетів 

послуг (370,0 тис. грн. – УЗД апарат з доплером, 12,0 тис. грн. – аспіратор, 

48,0 тис. грн. – монітор пацієнта, 70,0 тис. грн. – дефібрилятор, 66,0 тис. грн. 

– система добового моніторингу АТ, 37,0 тис. грн. – підйомник для підйому 

пацієнтів, 800,0 тис. грн. – санітарний автомобіль, 43,0 тис. грн.  – помпа для 

ентерального харчування, 225,0 тис. грн. – вироби медичного призначення 

для реабілітації, 4000,0 тис. грн. – рентген апарат) (лист від 09.12.19 за 

№ 1182/01-12/1б додається). 

5.3. Рекомендувати відділу охорони здоров’я Сумської міської ради 

(Чумаченко О.Ю.) врахувати дані кошти при підготовці пропозиції до проекту 

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

Фірсова О.В.; 

«Проти» – 0 (нуль); 

«Утримався» – 0 (нуль); 

Рішення прийнято 

 

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

соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім'ї, молоді 

та спорту Сумської міської ради на I півріччя 2020 року (додається). 

ВИСТУПИЛИ: Перепека Ю.О. 

УХВАЛИЛИ: 




