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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.

З метою приведення Положення про управління освіти і науки Сумської 
міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, 
відповідно до законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
«Про дошкільну освіту», враховуючи розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25 жовтня 2017 року № 831-р «Питання управління державними 
закладами професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими 
Міністерству освіти і науки» управлінням освіти і науки Сумської міської ради 
підготовлено на чергове засідання Сумської міської ради проект рішення 
«Про Положення про управління освіти і науки Сумської міської ради».

У зв’язку із вищевикладемим, звертаємось до Вас з проханням 
ініціювати вищевказане питання на засідання Сумської міської ради.

Начальник управління освіти і науки

Стеценко 32-72-63
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Проект
Оприлюднено « »_____ 2017 p.

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 Положення про управління освіти і 
науки Сумської міської ради

З метою приведення Положення про управління освіти і науки Сумської 
міської ради у відповідність до вимог чинного законодавства України, 
враховуючи протокол постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, 
молоді та спорту Сумської міської ради, відповідно до частини четвертої 
статті 54 та керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про управління освіти і науки Сумської
• •• * и ••• *міської ради у новій редакції, згідно з додатком.

2. Начальнику управління освіти і науки Сумської міської ради 
(Данильченко А.М.) здійснити державну реєстрацію Положення про 
управління освіти і науки Сумської міської ради (нова редакція) у порядку, 
встановленому чинним законодавством України.

3. Рішення Сумської міської ради від 28 вересня 2011 року № 746-МР 
«Про Положення про управління освіти і науки Сумської міської ради» 
вважати таким, що втратило чинність.

4. 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; Данильченко А.М.
__________________  2017 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 - управлінням освіти і науки Сумської міської ради 
(Данильченко А.М.).
Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.).



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про Положення про управління освіти і 
науки Сумської міської ради» 
від 2018 року № - МР

ПОЛОЖЕННЯ 
ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(НОВА РЕДАКЦІЯ)

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління освіти і науки Сумської міської ради (далі-Управління) є 
виконавчим органом Сумської міської ради, підзвітне та підконтрольне 
Сумській міській раді, підпорядковане виконавчому комітету та Сумському 
міському голові.

2. Управління є юридичною особою, має печатку із зображенням 
Державного Герба України, своїм найменуванням та кодом, має самостійний 
кошторис, розрахункові рахунки.

3. На працівників Управління, які відносяться до посадових осіб органів 
місцевого самоврядування, поширюється дія Закону України «Про службу в 
органах місцевого самоврядування».

4. Управління у своїй діяльності керується Конституцією і законами 
України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, рішенням 
Сумської міської ради та виконавчого комітету, актами Сумського міського 
голови та цим Положенням.

У межах своїх повноважень Управління організовує виконання актів 
законодавства у сфері освіти, науково-технічної, інноваційної діяльності та 
інтелектуальної власності, а також з питань мовної політики та здійснює 
контроль за їх реалізацією.

5. Управління забезпечує організацію здійснення власних повноважень та 
делегованих повноважень органів виконавчої влади, визначених підпунктами 
1,2,3,6, пункту „а” та підпунктами 1,2,4,5,6,7,8,9 пункту „б” статті 32 Закону 
України „Про місцеве самоврядування в Україні”.

6. Управління є неприбутковою організацією та утримується за рахунок 
коштів міського бюджету. Бюджет Управління використовується виключно 
для фінансування видатків на утримання Управління, оплати праці 
працівників. Використання коштів, не пов’язане з реалізацією основних 
завдань та функцій Управління, визначених законодавством та цим 
Положенням, забороняється.

7. Управління утримується за рахунок коштів міського бюджету.
8. Юридична адреса Управління: вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035.



РОЗДІЛ II. СТРУКТУРА ТА ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

1. Управління має наступну структуру:
1.1. Апарат Управління.
1.2. Інформаційно -  методичний центр.
1.3. Централізована бухгалтерія.
1.4. Відділ з питань енергозбереження та експлуатації будівель закладів освіти при 

управлінні освіти і науки Сумської міської ради.
2. Структуру Управління затверджує Сумська міська рада, а штати і штатний 

розпис - Сумський міський голова.
3. Начальник Управління та його заступники призначаються на посаду 

розпорядженням Сумського міського голови за рекомендацією конкурсної комісії 
Сумської міської ради чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством, 
звільняються згідно з чинним законодавством.

4. Посадові особи Управління призначаються на посаду наказом начальника 
Управління за рекомендацією конкурсної комісії Сумської міської ради чи за іншою 
процедурою, передбаченою чинним законодавством України, та звільняються з посади 
наказом начальника Управління відповідно до чинного законодавства України.

5. Начальник Управління повинен мати вищу педагогічну освіту і стаж роботи 
керівником у закладах освіти або місцевих органах управління освіти не менше 5 років.

6. Начальник Управління:
6.1. Здійснює керівництво діяльністю Управління.
6.2. Встановлює зв’язки з іншими відділами і управліннями Сумської міської ради та 

Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
6.3. Організовує виконання та контроль і несе відповідальність за виконання 

покладених на Управління завдань з реалізації державної політики у сфері освіти і науки.
6.4. Вирішує питання перспективного розвитку освіти в місті відповідно до 

напрямків, визначених законодавством.
6.5. Затверджує положення про структурні підрозділи Управління і посадові 

обов’язки працівників управління.
6.6. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників Інформаційно- 

методичного центру, централізованої бухгалтерії, відділу з питань енергозбереження та 
експлуатації будівель закладів освіти при управлінні освіти і науки Сумської міської ради.

6.7. Призначає та звільняє керівників закладів загальної середньої освіти відповідно 
до Порядку, затвердженого рішенням Сумської міської ради.

6.8. Призначає і звільняє керівників закладів дошкільної освіти, що перебувають у 
його підпорядкуванні, вихователів -  методистів згідно з чинним законодавством про 
працю.

6.9. Призначає і звільняє керівників професійно-технічних закладів освіти відповідно 
до Порядку, затвердженого рішенням Сумської міської ради.

6.10. Координує роботу керівників закладів загальної середньої освіти, закладів 
дошкільної освіти та закладів позашкільної освіти.

6.11. Розпоряджається коштами в межах затвердженого кошторису витрат.
6.12. У межах своїх повноважень користується правами розпорядника кредитів.
6.13. Заохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Інформаційно- 

методичного центру, централізованої бухгалтерії, відділу з питань енергозбереження та 
експлуатації будівель закладів освіти при управлінні освіти і науки Сумської міської ради, 
керівників закладів освіти, які підпорядковані Управлінню.

6.14. Розподіляє обов’язки між заступниками, визначає ступінь відповідальності 
заступників та керівників структурних підрозділів Управління.

7. Положення про Управління затверджується Сумською міською радою. Посадова 
інструкція начальника Управління погоджується заступником міського голови, який 
координує діяльність Управління, та затверджується Сумським міським головою, а 
посадові інструкції працівників Управління затверджуються начальником Управління.



РОЗДІЛ ПІ. ЗАВДАННЯ І ФУНКЦІЇ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТИ І НАУКИ

1. Основні завдання Управління:
1.1. Реалізація державної політики в галузі освіти, наукової, науково-технічної, 

інноваційної діяльності та інтелектуальної власності з урахуванням особливостей 
соціально-культурного середовища.

1.2. Створення умов для реалізації гарантованого Конституцією України права 
громадян на отримання повної загальної середньої освіти відповідно до освітніх потреб 
особистості та її індивідуальних здібностей і можливостей.

1.3. Забезпечення розвитку системи освіти з метою формування гармонійно 
розвиненої, соціально Активної, творчої особистості.

1.4. Зміцнення матеріальної бази закладів освіти, забезпечення розвитку освітнього, 
науково-технічного потенціалу з урахуванням національно-культурних, соціально- 
економічних, екологічних, демографічних та інших особливостей міста.

1.5. Створення в межах своїх повноважень умов для реалізації рівних прав громадян 
України на освіту, соціальний захист дітей дошкільного та шкільного віку, педагогічних, 
наукових, інших працівників закладів та установ освіти і науки.

1.6. Аналіз стану освіти і науки у місті, прогнозування та розроблення міської 
програми розвитку освіти і науки, організація виконання зазначеної програми, 
забезпечення моніторингу рішень у сфері освіти, науково-технічної та Інноваційної 
діяльності в місті, захисту інтелектуальної власності.

1.7. Сприяння інтеграції вітчизняної освіти і науки у світову систему із збереженням 
і захистом національних інтересів.

1.8. Моніторинг стану дотриманням установчих документів закладів освіти, актів 
законодавства з питань освіти і науки, державного стандарту загальної середньої освіти 
всіма закладами загальної середньої освіти усіх форм власності, державних вимог щодо 
змісту, рівня та обсягу дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти.

1.9. Участь у розробленні та реалізації варіативної складової змісту загальної 
середньої освіти.

1.10. Сприяння формуванню міської освітньої та наукової політики, впровадженню 
інноваційних заходів, спрямованих на соціально-економічний розвиток міста.

1.11. Забезпечення соціального - захисту, охорони життя, здоров'я та захисту прав 
учасників освітнього процесу у закладах загальної середньої освіти.

1.12. Визначає потребу у закладах освіти усіх типів та подає пропозиції до 
виконавчого комітету Сумської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до 
соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міжшкільних ресурсних центрів міста 
за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних 
кадрів тощо.

2. Управління виконує наступні функцій:
2.1. Проводить роботу, спрямовану на виявлення і розвиток обдарованих дітей, 

організовує проведення олімпіад, турнірів, конкурсів, змагань серед учнівської молоді.
2.2. Організовує облік дітей дошкільного віку та учнів закладів загальної середньої 

освіти.
2.3. Організовує забезпечення школярів, які навчаються в комунальних закладах 

освіти, підручниками, посібниками, навчальною літературою, створює умови для 
самоосвіти.

2.4. Спільно з відділом охорони здоров’я Сумської міської ради здійснює моніторинг 
стану здоров’я дітей, сприяє в організації оздоровчих заходів, вивчає створення безпечних 
умов навчання і праці учасників освітнього процесу.

2.5. Забезпечує харчуванням дітей у закладах освіти за рахунок місцевого бюджету 
та залучених коштів.

2.6. Вживає заходів щодо захисту прав та інтересів неповнолітніх, сприяє 
відповідним підрозділам органів внутрішніх справ та спеціальним службам у запобіганні 
дитячої бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх.



2.7. Організовує діяльність психологічної служби, телефону довіри та педагогічного 
патронажу в системі освіти.

2.8. Забезпечує матеріально-фінансове забезпечення закладів освіти, що належать до 
комунальної власності.

2.9. Контролює використання капітальних вкладень через проведення тендерних 
закупівель на матеріали, послуги по галузі, сприяє раціональному розміщенню нового 
будівництва об’єктів освіти, погоджує проекти будівництва закладів освіти.

2.10. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти.
2.11. Забезпечує створення в закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумового пристосування.
2.12. Формує замовлення на навчально-методичну літературу, програми навчальних 

предметів, посібники, бланки звітності та документів про освіту.
2.13. Сприяє функціонуванню системи науково-технічної інформації.
2.14. Розглядає питання та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

відзначення працівників освіти державними нагородами, впроваджує інші форми 
матеріального і морального стимулювання їх праці.

2.15. Розробляє проекти рішень Сумської міської ради, виконавчого комітету та 
розпорядження Сумського міського голови,

2.16. За дорученням міського голови м. Суми представляє інтереси Сумської міської 
ради, виконавчого комітету Сумської міської ради та міського голови м. Суми в місцевих, 
апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України, у тому числі у 
взаємовідносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, 
підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності в межах повноважень 
Управління.

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.

2.18. Організовує роботу з підвищення кваліфікації педагогічних працівників, сприяє 
їх сертифікації;

2.19. Організує проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти 
відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, 
затвердженого Міністерством освіти і науки України;

2.20. Готує та в установленому порядку надає статистичну звітність про стан і 
розвиток освіти і науки в місті.

2.21. Здійснює зовнішнє забезпечення якості освіти.
2.22. Розглядає звернення, скарги, заяви громадян, вживає заходів по усуненню 

причин, що їх викликають, забезпечує виконання вимог законодавства України про доступ 
до публічної інформації.

2.23. Здійснює, в межах повноважень, договірну роботу щодо договорів, угод, 
контрактів стороною яких виступає Управління.

2.24. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо 
функціонування української мови як державної в закладах й установах освіти.

2.25. Виконує інші функції, що випливають з покладених на нього завдань.
2.26. Несе 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, повязаних з діяльністю Управління.

РОЗДІЛ IV. ПРАВА УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

1. Управління має право:
1.1. Своєчасно одержувати у встановленому порядку від органів державної влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм 
власності інформацію, необхідну для здійснення Управлінням повноважень, визначених 
цим Положенням.



1.2. Вносити до Міністерства освіти і науки України та Департаменту освіти і науки 
Сумської обласної державної адміністрації пропозиції з питань удосконалення 
законодавства та змісту освіти, організації навчально-виховного процесу, поліпшення 
навчально-методичного забезпечення закладів освіти.

1.3. Організовувати і проводити в установленому порядку конференції, семінари, 
наради з питань освітньої діяльності.

1.4. Вносити пропозиції щодо відзначення працівників освіти державними 
нагородами, присвоєння їх почесних звань, запроваджувати інші форми морального і 
матеріального стимулювання праці педагогічних та інших працівників освіти.

1.5. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з навчальними і 
науковими установами як України, так і зарубіжних країн, міжнародними організаціями, 
фондами тощо.

1.6. Видавати накази, розпорядження, в межах його повноважень, що є 
обов’язковими для виконання підвідомчими закладами освіти, організовувати контроль за 
їх виконанням.

1.7. Інформувати міського голову у разі покладання на Управління роботи, що не 
належить до його функцій чи виходить за їх межі.

1.8. Укладати в установленому чинним законодавством порядку договори, набувати 
майнових і немайнових прав, бути позивачем, відповідачем, третьою особою в місцевих, 
апеляційних, вищих спеціалізованих судах та у Верховному Суді України.

РОЗДІЛ V. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УПРАВЛІННЯ 
ОСВІТИ І НАУКИ

1. Персональну відповідальність за роботу Управління, належне здійснення 
покладених на нього завдань та функцій несе начальник Управління.

2. Працівники Управління можуть бути притягнуті до цивільної, адміністративної, 
кримінальної та інших видів відповідальності у випадках та у порядку, передбачених 
чинним законодавством України.

3. Працівники несуть відповідальність за своєчасне та належне виконання 
обов’язків, передбачених даним Положенням і посадовими інструкціями, в порядку, 
визначеному чинним законодавством.

РОЗДІЛ VI. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Управління реорганізовується або ліквідується Сумською міською радою. У разі 
реорганізації правонаступником Управління є новостворений Сумською міською радою 
виконавчий орган. Активи Управління підлягають передачі у порядку правонаступництва 
до новоствореного органу, діяльність якого не має на меті одержання прибутку, У разі 
ліквідації активи Управління зараховуються до міського бюджету.

2. Зміни і доповнення 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: Данильченко А.М. 
_____________________2017 р.



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.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 
2017 року № 831-р «Питання управління державними закладами професійної 
(професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству освіти і 
науки» управлінням освіти, які підпорядковані місцевим радам до завершення 
процедури передачі з державної власності у комунальну власність 
підпорядкованих Міпістср тву освіти і науки України державних закладів 
професійної освіти, передано окремі функції з управління, а саме призначення 
директорів закладів профе • іної освіти.

Враховуючи лист Міністерства освіти і науки України від 12.12.2017 
№ 1/11-13000 «Щодо надання роз’яснень стосовно призначення директорів 
закладів професійної (пр Сесійно-технічної) освіти» управлінням освіти і 
науки Сумської міської р чи підготовлено на чергове засідання Сумської 
міської ради проект ріше я «Про затвердження Порядку призначення на 
посаду керівників держав: професійно-технічних закладів освіти м. Суми».

У зв’язку із вшценикладеним, звертаємось до Вас з проханням 
ініціювати вищевказане пп-нпія на засідання Сумської міської ради.

Начальник управління осг н і науки

Стеценко 32-72-63

I іУ  О У 20/^



Проект 
Оприлюднено« » 2018р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ 

РІШЕННЯ
від 2018 року № - МР
м. Суми

Про затвердження Порядку призначення 
на посаду керівників державних 
професійно-технічних закладів освіти 
м. Суми

Відповідно до підпункту 2 частини 1 розпорядження Кабінету Міністрів 
України від 25.10.2017 № 831-Р «Питання управління державними закладами 
професійної (професійно-технічної) освіти, підпорядкованими Міністерству 
освіти і науки», враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 
03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників суб’єктів 
господарювання державного сектору економіки», протокол постійної комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту Сумської міської ради, керуючись 
статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Сумська 
міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок призначення на посаду керівників державних 
професійно-технічних закладів освіти м. Суми, згідно з додатком до цього 
рішення.

2. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради (Данильченко А.М.) 
при призначенні на посади керівників державних професійно-технічних 
закладів освіти м. Суми керуватися Порядком призначення на посаду 
керівників державних професійно-технічних закладів освіти м. Суми.

3. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
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.
_____________________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 - управлінням освіти і науки Сумської міської ради.
Доповідач: начальник управління освіти і науки Сумської міської ради
(Данильченко А.М.).



Додаток
до рішення Сумської міської ради 
«Про затвердження Порядку 
призначення на посаду керівників 
державних професійно-технічних
закладів освіти м. Суми» 
від 2018 року № - МР

Порядок призначення на посаду керівників 
державних професійно-технічних закладів освіти м. Суми

1. Цей Порядок визначає механізм призначення на посаду керівників 
державних професійно-технічних закладів освіти.

2. Формою відбору кандидатів на посаду керівника державного 
професійно-технічного закладу освіти м. Суми (далі -  ДПТНЗ) є конкурсний 
відбір.

3. Підставою для проведення конкурсного відбору є наказ управління 
освіти і науки Сумської міської ради.

Підставою для оголошення конкурсного відбору керівника ДПТНЗ є:
- створення нового ДПТНЗ, зміни в організації виробництва і праці, в тому 

числі реорганізації, перепрофілювання закладу;
- закінчення строку або дострокового розірвання (припинення) трудового 

договору (контракту);
- наявність вакантної посади керівника ДПТНЗ.

4. Для проведення конкурсного відбору управління освіти і науки Сумської 
міської ради наказом утворює конкурсну комісію у складі не менше дев’яти 
осіб, до складу якої включаються:

- 2 представники від роботодавців;
- 2 представники від управління освіти і науки Сумської міської ради;
- представник Сумської міської ради;

- 2 представники від трудового колективу ДПТНЗ;
- голова Ради директорів закладів ДПТНЗ Сумської області;
- директор науково-методичного центру професійно-технічної освіти.

5. Наказ та оголошення про проведення конкурсного відбору 
оприлюднюються в місцевих засобах масової інформації або на офіційному 
веб-сайті управління освіти і науки Сумської міської ради та ДПТНЗ не 
пізніше, ніж за один місяць до початку проведення конкурсного відбору.

В оголошенні про проведення конкурсного відбору зазначаються:
найменування та місцезнаходження ДПТНЗ;
найменування посади та умови оплати праці;



кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду керівника ДПТНЗ 
(далі —  претенденти);

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному 
відборі, та строк їх подання;

дата, місце та етапи проведення конкурсного відбору;
прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсного відбору.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству.

7. У конкурсі на заміщення вакантної посади керівника ДПТНЗ можуть 
брати участь громадяни України, які мають повну вищу освіту, педагогічний 
стаж роботи та роботи на керівних посадах системи професійної освіти або у 
галузі економіки, для якої здійснюється підготовка робітничих кадрів у даному 
ДПТНЗ, не менше 3 років.

8. Після закінчення терміну подання заяв, протягом двох тижнів, але не 
пізніше терміну закінчення конкурсного відбору, комісія вивчає відповідність 
матеріалів, поданих претендентами на участь у конкурсі, вимогам для 
заміщення цієї посади. За проханням претендентів та за дорученням комісії 
претендент може ознайомитись із відповідним ДПТНЗ, вивчити питання, 
пов'язані із виконанням обов'язків керівника, зустрітись із трудовим 
колективом, викласти свою програму подальшого розвитку ДПТНЗ.

9. Загальні збори трудового колективу ДПТНЗ на підставі відповідних 
матеріалів, зустрічі з кандидатами, визначають та рекомендують кандидатуру 
на посаду керівника шляхом таємного або відкритого (за рішенням зборів) 
голосування і надають своє рішення комісії. Рішення загальних зборів 
трудового колективу ДПТНЗ мають дорадчий характер.

10. На підставі співбесіди з кандидатами на посаду керівника, розгляду 
документів, поданих претендентами, пропозицій трудового колективу комісія 
на своєму засіданні у складі не менше 2/3 членів приймає рішення щодо 
кандидатури на заміщення посади керівника відповідно до умов оголошеного 
конкурсу.

Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість 
присутніх членів комісії.

Якщо голоси розділились порівну, то приймається рішення, за яке віддав 
голос голова комісії. Якщо жоден із учасників конкурсу не отримав більшості 
голосів присутніх членів комісії, за рішенням комісії може бути проведене 
повторне голосування.

Конкурс вважається таким, що не відбувся, у тому разі, коли за 
підсумками повторного голосування комісією не було прийняте рішення щодо 
кандидатури на заміщення посади керівника або були допущені процедурні чи



інші порушення організації та проведення конкурсу, відповідно до 
Рекомендацій,

11. Якщо конкурс не відбувся, оголошується повторний конкурс, 
відповідно до Рекомендацій.

12. Переможець конкурсного відбору проходить спеціальну перевірку, 
яку здійснює управління освіти і науки Сумської міської ради.

У разі успішного проходження спецперевірки з переможцем конкурсного 
відбору у письмовій формі укладається трудовий договір (контракт) і 
підписується відповідно Державним секретарем Міністерства освіти і науки 
України, особою, яка призначається на посаду керівника ДПТНЗ та 
погоджується начальником управління освіти і науки Сумської міської ради.

13. Методичне забезпечення проведення конкурсного відбору здійснює 
управління освіти і науки Сумської міської ради.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
_____________________2018 р.

і



Проект 
Оприлюднено «29.12.2017 р.

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

РІШЕННЯ
від 2018 року № -М Р
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 у зв’язку з виділенням 
додаткових коштів, 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 пункт 9 підрозділу 1.1. «Паспорт комплексної міської 
програми «Освіта м. Суми на 2016-2018 роки» розділу 1 «Загальна 
характеристика програми» додатку до рішення у новій редакції:

«
9. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 
всього, у тому числі:

Усього на 2016 -  2018 роки -  
474635,8 тис. грн

2016 рік -  134744,0 тис. грн
2017 рік -  165812,3 тис, грн
2018 рік -  174079,5 тис, грн

»
1.2. 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 27119,5 29851,3 70134,8
кошти обласного бюджету 199,0 474,1 505,0 1178,1
кошти міського бюджету 121381,0 138218,7 143723,2 403322,9

»
1.3. Додатки 3, 5, 6 до комплексної міської програми «Освіта м. Суми 

на 2016-2018 роки» викласти в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3 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. 
____________________2017 р.

Ініціатор розгляду питання - депутат Сумської міської ради Зименко О.В.
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 
УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

вул. Харківська, 35, м. Суми. 40035, тел. факс (0542) 32-78-05 
E-mail: osvita@smr.gov.ua

19.01.2018 № 13.01-1 V -/1/ 1/

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

Мельнику В.А.

Шановний Віталію Анатолійовичу!

Комунальна установа Сумська загальноосвітня школа І -  III ступенів 
№ 27, м. Суми, Сумської області бере участь у пілотному впровадженні нового 
державного стандарту початкової освіти у рамках реформи «Нова українська 
школа».

З метою створення освітнього середовища «Новий освітній простір» з 
урахуванням орієнтовного переліку засобів навчання в початковій школі, 
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 13.07.2017 
№ 1021 «Про організацію питання запровадження Концепції Нової української 
школи у загальноосвітніх навчальних закладах І ступеня» управління освіти і 
науки Сумської міської ради звертається до Вас з проханням підтримати 
клопотання про виділення коштів в сумі 110000,00 грн для придбання двох 
інтерактивних комплексів для кабінетів початкових класів комунальної 
установи Сумська загальноосвітня школа І -  III ступенів № 27, м. Суми, 
Сумської області, які беруть участь у всеукраїнському експерименті.

Начальник
управління освіти і науки сА- ^  Данильченко

Гончарова Н.О. 
(0542) 32-47-02

mailto:osvita@smr.gov.ua


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

Артазей Петро Михайлович
40034, м. Суми, вул. Заливна, 31,
кв. 0

-57-58

З а я в а

Прошу Вас надати нам матеріальну допомогу на лікування доньки 
Гриценко Наталі Петрівни (хірурга 1-ої категорії ЦМЛ). В 1998 році вона 
закінчила Запорізький Південно-Тавричний медичний університет. Має 
декілька письмових подяк від своїх пацієнтів (додаєтьф. В даний час донька 
знаходиться в реанімаційному відділенні Київського інституті нейрохірургії 
(з 29.12.2017 р.), так як отримала тяжку травму голови під час падіння 
20 грудня 2017 року. Донька перенесла черепно-мозкову операцію з 
видаленням аневризм. Тепер вона потребує подальшого лікування.

Наполегливо прошу Вас допомогти у вирішенні даного питання.

04.01.2018

у МІСЬКА МІСЬКА РАДА 
з організації діяльності ради 
умської міської ради

і м с / р л  /' *>
ОН о /



Главному врачу 
Центральной городской 
клинической больницы N2 1 
г. Сумы 
Доминас В.М.

Уважаемая Валентина Михайловна!

К Вам обращается Василий, муж Тамары Чернышовой, которая проходила 

лечение у Вашего хирурга Гриценко Натальи Петровны, которая непросто лечит, а 

творит чудеса!

Преисполненный глубокой благодарностью к ней, я написал стихи в честь 

Натальи Петровны и убедительно прошу Вас достойно отметить 

профессиональную деятельность хирурга. Она каждой минутой своей работы 

приносит больным радость и уверенность в дальнейшей здоровой и счастливой 

жизни.

С уважением,

В. Чернышов



Гриценко Наталье Петров fie -  
Врачу от Бога, посвящается!

Я, внимания прошу,
О враче, свой стих пишу у 
С поэтической оценки 
О Наталии Гриценко...

// пишу не просто вдруг 
В ЦГБ, она -  хирург. 
i/adtf был# приключиться 
У неё, жене лечиться.

Л ясени, не просто Тома,
А краса и гордость дома,
И с короною волос,
С грацией, из дивных грёз.

Как сумские соловьи,
Я, пою ей, о любви.
Пока шар земной топчу,
Все стихи, о пей строчу 

Приключилась вдруг у  Томы,
Сзади шеи гематома 
Долго думали, гадали,
Месяцами и годами,

И потом, решили вдруг,
Нужен опытный хирург.
Опросили целый свет 
И услышали в ответ... 

Всенародная оценка 
Выпала врачу Гриценко.
К пей идут и стар, и млад 
И Она, не врач, а клад.

Эти мнения мирские 
В ЦГБ вели, Сумские. 
Посоветовшись, чуть-чуть,
К Ней, и мы избрали путь.

В хирургическом отделе,
Было людно, в самом деле.
Ветераны шли вперёд 
Сельский, в основном народ.

Здесь, я слышал у  порога: 
«Настоящий врач, от Бога».
Тому, к Ней, благословил,
К опеттии склонил...



Те минуты, длились долго 
Я, молил усердно Бога,
За желаемый исход 
И с мольбой, глядел па вход,

Наконеи, бледней, чем прежде, 
При повязке и в одежде,
Ещё, в боль, погружена, 
Вышла, свет очей-ж ена.

Всю обратную дорогу,
Вспоминала понемногу 
Наставления врача,
Сто, спасиб, о Ней, шепча...

Её опытные руки,
Нас, избавили от муки,.. 
Операция сложна 
И, давным-давно нужна.

Нам, советов было много...
Только к Ней, тропа от Бога,
Значит сердце и душа 
У Натальи, хороша.

А народ ведь, не обманешь 
И  рекламой, не затянешь.
А Наталья, правду-матку 
Здесь, не прячет за подкладку. 

Коли надо, в бровь и в глаз,
Всё как есть, тебе воздаст...
Ей, ни ранги, не престиж,
Всё приемлешь, всё простишь.

И Она, не лебезит,
Если долго хочешь жить.
За словцом, в карман не лезет, 
Перед «Главным», не дрожит. 

Её опыт и рука,
Здесь видны, издалека.
Потому простой народ 
За здоровьем, к Ней, идёт.

А Она, хозяйка бала,
Пусть, вниманья свыше мало 
И не радует оклад,
Но Она, не врач, а клад!



1

Опыт свой, внутри не прячет,
И от трудностей не плачет,
И для Всех, какая есть,
Каждый день в работе, здесь...

В свете лет, в спортивном теле, 
Годы, возраст не задели,
О которых говорят,
Красота, Её наряд!

И помощницы под стать,
С Ней, стремятся, рядом встать.
Операции, повязки,
Чистоту блюдут, как в сказке.

Все медсестры здесь, другие 
Одним словом - Хирургия!
К  Валі, с желаньем ходит Тома, 
Встречей сей, горит истомой.

И Петровна, как родня,
Встретит здесь, на фоне дня.
Вас, Наталия, заочно,
Знаю я, довольно точно.

На таких, как Вы, врачах, 
Штат Минздрава на плечах.
Но не стоит забывать,
Что Вы, Женщина и Маты 

И что в жизни, в час любой,
Вами двигает — Любовь!
Дай Вам Бог, здоровой быть 
И влюбляться и любить!

Чтобы к Вам, в судьбу почаще, 
Прилетала птица счастья.
Вас, воспеть решил я в Музе,
С Томою писал в союзе.

От души скажу, не в лесть,
Слава Богу, что Вы -  есть!
Извините, за мой стих,
Если сердца не достиг.

Вам сказать спасибо счёл,
  С Томою В. Чернышов!

1 3 .0 4 .2 0 1 3  года , г . С у м ы
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©  r  ...І олові постійної комісії з питань
охорони здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради VII скликання 
Мельнику В.А.
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ГРОМ АДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ  
«ІНІЦІАТИВИ СЛОБОЖ АНЩ ИНИ»

40000, Україна, м. Суми вул. Кузнечна 8 тел. 0960821921, 0506652736 
E-mail - NGOISs@ukr.net Ідентифікаційний код -  39977894 

ПАТ КБ «Приватбанк» р/р 26001055014482 (UAH), МФО 337546

/  V- ( [ 2018 року №4. На лист від 2017 року №
Голові комісії з питань охорони здоров’я 
Соціального захисту населення, освіти, 
науки,культури, туризму, сім’ї, молоді та 
спорту
Мельнику Віталію Анатолійовичу.

З В Е Р Н Е Н Н Я

Шановний Віталію Анатолійовичу, Громадська організація інвалідів по зору 
«Ініціативи Слобожанщини» була створена з метою сприяння інтеграції осіб з 
інвалідністю у суспільне життя нашого регіону й надання їм можливостей на рівних брати 
участь і впливати на процеси розбудови громадянського суспільства в Україні.

На сьогоднішній день наша організація вже має певні досягнення у розвитку 
інфраструктури м. Суми та в його обладнанні засобами доступності. Саме ми були 
ініціаторами встановлення на пішохідних переходах світлофорів зі звуковими 
сповіщувачами, що значно полегшило життя інвалідів по зору.

Громадська організація «Ініціативи Слобожанщини» також тісно співпрацює з філією 
№ 17, сумської міської централізованої бібліотечної системи, де проводить літературні та 
інші культурні заходи, надаємо даній бібліотеці аудіо літературу, яка напрацьовувалася 
нами впродовж 10_ти років.

23 листопада 2017 року приміщення, яке орендує наша організація, було пограбоване, 
внаслідок чого була вкрадена та зіпсована оргтехніка, без якої ми не можемо обходитись 
у своїй діяльності.

Наші звернення до поліції та міської прокуратури, на жаль, результатів не принесли. Ці 
обставини, звісно, ускладнили подальшу роботу організації, а деякі моменти стали просто 
неможливими.

Звертаємося до Вас із проханням: розглянути і по можливості допомогти придбати 
необхідну комп’ютерну техніку.. А саме:
Два стаціонарні персональні комп’ютери та принтер МФУ.

Наперед вдячні!

/ 6  o f  ■/<?

Голова громадської організації 
«Ініціативи Слобожанщини» А.І. Сасса

mailto:NGOISs@ukr.net


|ЗАТВЕРДЖУЮ 
Начальниі^.Сумського ВП 

в Сумській області 
[ідполковник поліції 

П.І. Кар&бута
? /  f r V u t L  &

«4і _» листопада 2017 року

ВИСНОВОК
м. Суми «_28_» листопада 2017 року

Ст. оперуповноважений Сумського ВП ГУНП в Сумській області 
капітан поліції Кудаковський А.О. розглянувпш матеріали, зареєстровані в 
ЖЄО №61026 від 20.11.2017р.

Встановив:

щ

1

До Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області 20.11.2017 року 
звернувся гр. Ссаса Анатолій Іванович 19.10.1968р.н. м. Суми вул. 
Холодногірська 39/151, з заявою про те, що в період часу з 16.00 год. 
22.11.2017 року до 08.45 год. 23.11.2017 року з офісу громадського 
об’єднання «Ініціативи Слобожанщини» зникли комп’ютери.

В ході проведення перевірки встановити можливих свідків та 
очевидців вказаного діяння, а також встановити місцезнаходження зниклого 
майна не надалось за можливе.

На підставі вищевикладеного у в зв’язку з тим, що слідчий відділу 
Сумського ВП розглянувши письмову заяву заявника та його пояснення, не 
вбачає ознак кримінального правопорушення в указаних матеріалах, тому

1. Подальшу перевірку за даним фа
2. Матеріалів списати до справи.
3. Про прийняте рішення проінфорі

От. оперуповноважений Сумського ВП 
ГУНП в Сумській області

рипинити.

ікавлені особи

Згоден:
Т.в.о. начальника сектору Сумського ВП 
ГУНП в Сумській області

А.О. Кудаковський

.В. Фурманов



Заказ №8377954993 https://offlce.compservice.in.ua/aclmm/oraer_Di..

□□mp
s e r v ic e !

Бланк № 8377954993
от 11.01.2018 -11:18

https://www.compservice.in.ua

Телефоны контакт-центра: +38 (050) 30-77-892
+38 (066) 81-10-411 
+38 (096) 59-29-675

Ns Наименование Цена кол. Стоим. Гар.

3082725 Комплект REAL-EL Standard 505 K it Black USB (EL123100013) 
EL123100013 208.00 2 416.00 36

1944378 Привод DVD LG GH24NSD1 Black 382.00 2 764.00 12

1662067 Акустическая система SVEN SPS-609 Black 687.00 1 687.00 12

2297027
Корпус Комплектующие для ПК / Корпуса компьютерные 
GAMEMAX Корпус АТХ 3 блоком живлення А М -400 ЕТ-205 
-400W ЕТ-205 -400W ЕТ-205 -400W

711.00 2 1422.00

2204581 Винчестер Toshiba 1000GB HDWD110UZSVA Desktop 1363.00 2 2726.00 24

2017700 Материнская плата MSI Н110М PRO-VD 1537.00 2 3074.00 36

2753415 Модуль памяти DPR4 GoodRAM 8GB IR-R2400D464L15S/8G 
2400MHz Red 2683.00 2 5366.00 24

2660819 Процессор Intel Core ІЗ 7100 Box 3270.00 2 6540.00 36

3104186 Монитор 21.5 Philips Philips 21.5 223V7QHSB/01 IPS Black 
223V7QHSB/01 3873.00 2 7746.00 24

2567314 Принтер Canon i-SENSYS MF232w 7912.00 1 7912.00 12

Итого 36653.00 фн

■ ■ .»1 ü*1 ' -т % «g

К оплате: 36653.00грн.

УлрРосМе/лая Billa
Офис выдачи: ул. Харьковская 22 
Режим работы:

•  пн-пт: 9:00-19:00
•  сб-вс: 9:00-17:00
•  без перерыва

Стр. 1 из 1 11.01.2018, 11:1

!ORDER8377954993

https://offlce.compservice.in.ua/aclmm/oraer_Di
https://www.compservice.in.ua


Казацкий Вал 1 
тел. 790-958, м. 095 769-58-58 

www.master8.sumy.ua 
Кузнечная 8 

тел/факс 611 -590, 607-558 
Компьютеры любых конфигураций. Гарантия 36 месяцев 095 506-55-64

зак. № М-00000019 от 11.01.18

fwl ASTER
Категория Наименование / модель Кол-во Сумма

01. Процессор (CPU) Процессор 1151 Intel Core ІЗ-7100 2-ядра З.ЭГТц / 51W (ВХ80677І37100) 2 6700.00
02. Кулер для процессора
03. Мат. поэта Мат. плата 1151 GIGABYTE GA*H110M-HmATX 2 3040.00
04. ОЗУ (RAM) -1 Модуль памяти DDR4 8GB 2400MHz QUMO (QUM4U-8G2400P16) 2 5070.00
OS. ОЗУ (RAM)-2
06. Видеокарта
07. Жесткий дисх/SSD-1 Жесткий диск 3.5' SATA31ТВ 64МВ 7200 Seagate Barracuda (ST1000DM010) 2 2870.00
08. Жесткий диек/SSD - 2
09. DVD-RW/Btue-ray
10. Кардридер
11. Звуковая карта (дол)
12, Кабель SATАЛОЕ
13. ТВ/ФМ тюнер
14. Дисковод 3,5*
15. Блок питания (PSU)
16. корпус Корпус Frontier Qui-Gon F52A-400ATX, USB3.0, БП 400Вт 2 1280.00
17. Клавиатура Клавиатура SVEN Standard 303 Черная USB 2 322.00
18.№шя1 Мышка REAL-EL RM-212 USB черная, оптическая, 800 dpi 2 152.00
19. Коврик
20. Акустика Акустика 2.0 SVEN 235 черный. 2x2 Вт 1 273.00
21. Наушмии
22. Монитор Монитор 21.5 'LG 22МР48А-Р 2 6700.00
23. Принтер/МФУ-1 МФУ ч/б A4 Canon i-SENSYS MF231 1 7840.001
24. Принтер/МФУ • 2
25. Сканер
26. ИБП (UPS)
27. Фильтр питания
20. Сетевое оборуд
29. Дополнительно 1
ЗО.Допопнигетьно2
31. Дополнительно 3
32. Дополнительно 4
33. Дополнительно 5
34. Дополнительно 6 - -------- ------ - .. ...... . ..
35. Протрем, обеспечение
36. Претрам, обеспечение

Внимание! Пены указаны по состоянию на 11.01.18

ИТОГО цена 34247.00
Предоплата 0.00

Скидка 0.00
К ОПЛАТЕ 34247.00

С условиями согласен Предоплату принял М.П.

http://www.master8.sumy.ua


P I A S T E R
Казацкий Вал 1 

тел. 790-958, м. 095 769-58-58 
w w w .m asters.sum y.ua 

Кузнечная 8 
тел/ф акс 611-590, 607-558 

Компьютеры лю б ы х конф игураций. Гарантия 36 месяцев 0^5 506-66-64

зак. № М-00000019 от 11.01.18

Категория Наименование 1 м одель Кол-во Сумма

01 Процессор (СРи) Процессор 1151 Intel Core ІЗ-7100 2-ядра З.ЭГГц / 51W (ВХ80677І37100) I 3350.00
02 Кулер для процессора !
03. Мат плата Мат. плата 1151 GIGABYTE GA-H110M-H mATX 1 1520.00
04 ОЗУ (ЯАМ) -1 Модуль памяти DDR4 8GB 2400MHz QUMO (QUM4U-8G2400P16) 1 253500
05 ОЗУ (РАМ) - 2

06 Видеокарта

07 Жесткий диск/ББО -1 Жесткий диск 3.5' SATA3 1TB 64МВ 7200 Seagate Barracuda (ST1000DM010) 1 1435.00
08 Жесткий диск/ЭБО - 2

09. ОУО-ЯЛ/ВІие-гау

10. Кардридер

11. Звуковая карта (дол)

12 Кабель БАТА/ЮЕ

13 ТВЛЪМ тюнер

14 Дисковод 3.5"

15. Блок питания (РБи)

16 Корпус Корпус Frontier Qui-Gon F52A-400 ATX. USB3.0, БП 400Вт 1 640.00
17. Клавиатура

18 Мышь

19 Коврик

20 Акустика

21 Наушники

22 Монитор

23 Притер/МФУ -1

24 Принтер/МФУ - 2

25 Сканер

26 ИБП (иРЭ)

27 Фильтр питания

28. Сетевое оборуд

29 Дополнительно 1

30 Дополнительно 2

31 Дополнительно 3

32 Дополнителыю 4

33 Дополнительно 5

34 Дополнительно 6

35 Програм обеспечение

36 Програм обеспечение

Внимание! Цены указаны по состоянию  на 11.01.18

ИТОГО цена 9480.00
Предоплата 0 .0 0

Скидка 0 .0 0

К ОПЛАТЕ 9480.00
С условиями согласен Предоплату принял М.П.

http://www.masters.sumy.ua


СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
С Л У Ж Б А  У СП РА ВА Х  Д ІТ Е Й

ул. Харківська, 35, м. Суми, 40024, тел. (0542) 70-19-15, 70-19-17, факс 70-19-17 
E-mail: ssd@smr.gov.ua код за ЄДРПОУ 34743343

Інформація про хід виконання 
рішення Сумської міської ради від 
23.06.2010 року №3956-МР “Про 
обмеження перебування дітей у 
закладах дозвілля, громадського 
харчування, комп’ютерних клубах, 
залах ігрових автоматів, на
вулицях та інших громадських

Пункт 3. Виконується 

Підпункт 3.1. Виконується

Протягом 2017 року службою у справах дітей Сумської міської ради спільно 
з Сумським міським центром соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді, 
кримінальною поліцією Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України в 
Сумській області було проведено 3 спільних профілактичних рейди у нічний час.

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

Також, було проведено 11 рейдів «Сім'я», під час яких було виявлено 19 
дітей, які були направлені до центру соціально -  психологічної реабілітації дітей 
області та Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

На обліку в службі протягом 2017 року перебувало 98 неповнолітніх, як такі, 
що потрапили у складні життєві обставини, 52 із них взято на облік у 2017 році. 
Станом на 26.12.2017 року на обліку служби у справах дітей перебуває 45 дітей, які 
опинилися у складних життєвих обставинах.

У зв'язку із неналежним виконанням батьківських обов'язків по відношенню 
до дітей, службою у справах дітей Сумської міської ради протягом 2017 року 38 
дітей було направлено до центру соціально -  психологічної реабілітації дітей 
області та 13 дітей до Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

З метою контролю за умовами утримання і виховання дітей спеціалістами 
служби перевірено умови проживання дітей у 1095 сім'ях.

За неналежне виконання батьківських обов'язків за ініціативою служби на 4 
батьків направлені матеріали про притягнення до відповідальності згідно зі ст.184

и  їм  № і т  )  и  s - j r від

Секретарю
Сумської міської ради 
Баранову А. В.

місцях”

КУпАП.

mailto:ssd@smr.gov.ua


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

Службою проводилась індивідуальна робота з 51 дітьми, які засуджуються за 
вчинення кримінальних правопорушень.

З метою недопущення безпритульності та бездоглядності серед учнів 
навчальних закладів освіти, службою у справах діте було опрацьовано 37 звернень, 
відповідно до яких проводилась профілактично-роз'яснювальна робота.

Проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини, де розглянуто 428 
питання щодо надання дозволу на укладення майнових угод та 279 спірних питань 
щодо захисту немайнових прав дітей.

Підпункти 3. 2, 3.3. Виконуються

Управлінням підприємництва та споживчого ринку з метою впорядкування 
роздрібної торгівлі алкогольними, слабоалкогольними напоями та пивом (крім 
безалкогольного), недопущення їх реалізації неповнолітнім, сприяння зменшенню 
алкогольної залежності, здійснюється контроль за виконанням рішення Сумської 
міської ради від 29.02.2012 року №1211 -  МР «Про обмеження реалізації 
алкогольних, слабоалкогольних напоїв та пива (крім безалкогольного) на території 
міста Суми проводяться нічні рейди, під час яких здійснюється контроль за 
дотриманням даного рішення. Заклади ресторанного господарювання та об’єкти 
роздрібної торгівлі інформовані про заборону реалізації алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів особам віком до 18 років.
Підпункт 3.4. Викопується

Працівниками кримінальної поліції Сумського відділу поліції 
(м. Суми) ГУНП України у Сумській області за фактом виявлених 
адміністративних правопорушень складаються адміністративні протоколи.
Пункт 4. Виконується

У закладах освіти зміст рішення Сумської міської ради №39^6-МР до дітей 
та їх банків. Дана інформація розміщена в інформаційних куточках шкіл міста. 
Зміст рішення постійно доводиться та роз'яснюється службою у справах дітей, 
управлінням освіти і науки, центром соціальних служб, кримінальною поліцією 
Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України у Сумській області дітям та їх 
батькам. До порядку денного батьківських зборів у навчальних закладах 
включаються актуальні питання щодо виховання дігей, проводяться зустрічі з 
медичними працівниками та співробітниками правоохоронних органів.
Пункт 5. Виконується

Протягом звітнього періоду адміністрації клубів постійно понереджувались 
про недопустимість перебування неповнолітніх у закладах у ніжний час. заборону 
продаж} тютюнових виробів та алкогольних напоїв неповнолітнім.

Н ачальник служби ^  » 1 п^ г~~ В.В. Подопригора

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради А. І. Дмітрєвская
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Голові постійної комісії з пи тан ь 
п л ан уван н я  соціально- 
економ ічного розвитку, 
бю джету, ф інансів, розвитку 
п ідп риєм ни цтва, торгівл і та 
послуг, регуляторної політики 
Ш нлову В.О.

Голові постійної комісії з пи тан ь 
охорони здоров’я, соц іального 
захисту населення, освіти, 
науки , культури , туризм у, с ім ’ї, 
молоді і спорту 
М ел ьн и ку  В.А.

Відділ охорони здоров'я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення у 2018 році додаткові кошти 
у сумі 750,0 тис. грн. з метою впровадження у 2018 році електронної системи 
обслуговування для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5».

З 1 січня 2018 вступає в дію законопроект про медичну реформу, що 
передбачає введення в діб електронної системи лікарні, яка надасть 
можливість охопити всі етапи звернення хворого до лікарні та подальше його 
лікування.

Для забезпечення реєстрації пацієнтів на прийом до лікарів необхідно 
встановити 10 одиниць ІВох у приміщеннях лікарні, та для безперебійного 
запису до лікаря необхідно встановити 3 одиниці терміналів для самозапису 
на вулиці біля приміщень поліклінік.

На придбання ІВох необхідно орієнтовно 550,0 тис. грн. Для їх 
підключення та обслуговування протягом року необхідно 200,0 тис. грн.

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути можливість виділення 
у 2018 році додаткові кошти у сумі 750,0 тне. грн. з метою впровадження у 
2018 році електронної системи обслуговування для КУ «Сумська міська 
клінічна лікарня №5» по К П К В К  0712010 « Б агатоп роф іл ьн а  стац іонарна 
медична допом ога населенню », а саме:

ІС Ь К Л

, організації діяльг
имГьКОЇ МІСЬКОЇ Р<

і  о ■ Л А ,  _2СУУр-:

/

У
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550.0 тис. грн. за напрямом використання «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування»
200.0 тис. грн. за напрямом використання «Оплата коштів (крім 
комунальних)»

В.о. н а ч ал ь н и к а  відділу / Н .Б . К іпенко

П огодж ено:
Заступ ник  м іського  голови з 
п и тан ь д іяльн ості ви кон авчи х
орган ів  ради - — М. О.  Г ал и ц ьк и й

Іванова 650 275
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Голові постійної комісії з питань 
планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету , 
фінансів, розвитку 
підприємництва, торгівлі та 
послуг, регуляторної політики 
Ш илову В.О.

МСЬКА Голові постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціальногоМІСЬКО! Р&Д

а  м . j r s  (З
(, захисту населення, освіти, науки, 

культури, туризму, сім’ї, молоді і 
спорту
М ельнику В.А.

Відповідно до звернення депутата Сумської міської ради VII скликання 
Зименка О.В. від 24.11.2017 №260 до виконавчого комітету Сумської міської 
ради щодо планування та виділення коштів необхідних для якісного 
функціонування закладу, відділ охорони здоров’я Сумської міської ради 
звертається до Вас з проханням розглянути можливість виділення у 2018 році 
додаткові кошти у сумі 6,0 мли. гри. на придбання цифрового рентгенологічного 
комплексу на три робочих місця для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5».

У лікувально-профілактичному закладі склалася критична ситуація з 
ренгенологічним обладнанням. На балансі лікарні знаходиться три 
ренгенапарати, два з яких вийшли з ладу та потребують дороговартісного 
ремонту. Крім того наявні апарати були введені в експлуатацію у 
1985-1994 роках, тому вже є морально застарілим обладнанням.

Враховуючи вищевикладене, просимо розглянути можливість виділення у 
2018 році додаткові кошти у сумі 6,0 млн. грн. на придбання цифрового 
рентгенологічного комплексу на три робочих місця для КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №5» по КПКВК 07120І0 «Багатопроф ільна стаціонарна медична 
допомога населенню»

В.о. н а ч а л ь н и к а  в ідд ілу Н .Б . К іп ен к о

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих
органів ради
Іванова 650 275
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Сумська міська рада 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030,тел.(факс) +38(0542) 700-560,
E-mail: bvh@smr.gov.ua

Й  Of. iS № ■fQifoS.QJ-C J J 'h  н а ____________ від_________

Міському голові 
Лисенку О.М,

Першому заступнику міського голови 
Войтенку В,В.

Директору 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, 
реіуляторної політики
Шилову В.О,

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

Службова записка

На виконання програми «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» 
надається фінансова підтримка КДЮСШ «Україна», ДЮСШ «Спартак», КДЮСШ 
«Авангард», ДЮСШ СОО ВФСТ «Колос» та ДЮСШ «Спартаківець» для утримання 
зазначених дитячо-юнацьких спортивних шкіл (на виплату заробітної плати та прирівняних до 
неї платежів, оплати використаних енергоносіїв та витрати на проведення спортивно- 
тренувальної роботи тощо).

Відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо реформування загальнообов’язкового державного соціального страхування та 
легалізації фонду оплати праці» від 28.12.2014 № 77-VIII, видатки на утримання вказаних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл за рахунок Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності були скасовані з 01.01.2015 року та були передані на фінансування за 
рахунок коштів міського бюджету відповідно до постанови КМУ від 31.03.2015 №254 «Про 
затвердження Порядку та умов надання в 2015 році субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам на часткове фінансування дитячо-юнацьких спортивних шкіл, які до 2015 року 
отримували підтримку з Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності».

mailto:bvh@smr.gov.ua


Цією ж постановою визначено, що в подальшому для утримання та проведення 
спортивно-тренувальної роботи, міські ради були зобов’язані передбачати такі видатки у 
відповідних місцевих бюджетах.

На виконання розпорядження міського голови м. Суми від 11.10.2017 № 349-Р «Про 
проведення інвентаризації діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм
власності» в жовтні 2017 року була проведена перевірка роботи 5 міських дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл КДЮСШ «Україна», ДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Авангард», ДЮСШ
СОО ВФСТ «Колос» та ДЮСШ «Спартаківець», за результатами якої складено довідку про
проведення інвентаризації діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних форм
власності. (Копія довідки перевірки додається).

Проведеною перевіркою встановлено, що вказаними 5 дитячо-юнацькими спортивними 
школами навчально-тренувальними заняттями охоплюється майже однакова кількість 
вихованців (середня кількість 226 учнів).

Загальний обсяг видатків за звітний рік на утримання та спортивні заходи 5 міських 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл склав 6 189 641,59 грн., при загальній кількості вихованців
-  1130 учнів. Середні видатки на 1 вихованця складають 5 477,56 грн. (Таблиця 1. Д ат і про 
видатки ДЮСШ за 2017 рік, що знаходяться на фінансовій підтримці додається).

При цьому середні видатки на 1 вихованця в КДЮСШ «Україна» складають 
6 749,00 грн,, що на 23,2 відсотки більше ніж середні видатки на 1 вихованця по іншим 
школах.

Проведеним аналізом штатної чисельності 5 міських дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл за 2017 рік встановлено, що найбільша кількість штатних одиниць є у КДЮСШ 
«Україна», а саме 26 од., що на 7,4 одиниць більше ніж середня кількість працівників 
зазначених шкіл (Габлищ 2. Данні про кількість штатних одиниць на 2017 рік по ДЮСШ, що 
знаходяться на фінансовій підтримці додається).

Відповідно фінансова підтримка КДЮСШ «Україна» надається в найбільшому розмірі
-  1 619 762,04 грн., чи на 30,8 відсотків більше від середнього показника (1 237 928,32 грн.).

При середньому показнику фонд оплати праці (ФОП) 5 шкіл складає 965 519,89 грн., 
фонд оплати праці КДЮСШ «Україна» є найбільшим, що становить 1 300 998,21 грн., на 
34,7 відсотків вище від середнього показника.

Зауважуємо, що на збільшення видатків на утримання, в тому числі на оплату 
праці по КДЮСШ «Україна» впливає штатна чисельність сторожів -  4 од., робітник -  
1 од, та кількість бухгалтерів -  2 од., тоді як в інших 4-х школах вказані штатні одиниці 
відсутні взагалі, а наявна кількість бухгалтерів -  1 одиниця на кожну установу.

Відповідно до пояснювальної записки КДЮСШ «Україна» від 21.12.2015 р. №86 
зазначалося, що 4 сторожа охороняють веслувальну базу, де знаходиться спортивний 
інвентар, майно, тощо. (Копія пояснювальної записка від 21.12.2015 р. №86 додається).

Проведеною інвентаризацією діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл різних 
форм власності встановлено, що сторожа фактично не охороняють веслувальну базу.

Про вищевказаний факт директор КДЮСШ «Україна» Кулик О.В. письмово 
пояснює, що 4 сторожа працюють в таборі СОТ «Орлятко». (Копія листа КДЮСШ 
«Україна» від 30.11.2017р. № 84 додається).

Відповідно до Підпрограми 5. програми від 24 грудня 2015 року № 174-М «Фізична 
культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки» (зі змінами) метою фінансової підтримки 
дитчо-юнацьких спортивних шків фізкультурно-спортивних товариств є: забезпечення 
розвитку здібностей вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл в обраному виді 
спорту та створенню умов для фізичного розвитку дітей. Господарська та оздоровча 
діяльність СОТ «Орлятко» під мету та завдання, вищевказаної програми, не підпадає.



Також встановлено, що відповідно до річних фінансових та податкових звітів КДЮСШ 
((Україна» має дохід від надання послуг з оздоровлення в таборі СОТ «Орлятко», а саме: за 
2014 р. дохід склав 1 692,6 тис.грн.; 2015 р. -  1 754,8 тис.грн.; 2016 р. -  2 210,7 тис.грн.

Відповідно до п. 9 ч. 5 ст. 22 Бюджетного кодексу України головний розпорядник 
бюджетних коштів здійснює внутрішній контроль за повнотою надходжень, взяттям 
бюджетних зобов'язань одержувачами бюджетних коштів і витрачанням ними 
бюджетних коштів.

На усні та письмові запити інформацію з підтверджуючими первинними та 
зведеними документами щодо надходження та використання коштів отриманих від 
оздоровлення (відпочинку) дітей в таборі установою не надаються.

Враховуючи вищевикладене та довідку інвентаризації діяльності дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл різних форм власності доведені граничні видатки на 2018 рік на утримання 
КДЮСШ «Україна» без урахування видатків на оплату праці 4 сторожів та 1 бухгалтера 
установи. (Копія листа Виконавчого комітету Сумської міської ради від 21.11,2017 року 
№2469/03.02.02-17 додаються), (Таблиця 3. Данні про кількість штатних одиниць на 2017 - 
2018роки поДЮСШ, що знаходяться на фінансовій підтримці додається).

Просимо Вас, розглянути питання щодо доцільності фінансування видатків на оплати 
праці 4 сторожів та 1 бухгалтера в дитячо-юнацькій спортивній школі "Україна" 
профспілкової організації ПАТ "Сумбуд".

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради
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С у м с ь к а  м і с ь к а  р а д а  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

40000, м. Суми, майдан Незалежності, 2, тел. (0542) 700-560

від №
на № від Міському голові

Лисенку О.М.

Інформація
про хід виконання розпорядження 
міського голови від 11.10.17 № 349-Р 
«Про проведення інвентаризації 
діяльності дитячо-юнацьких
спортивних шкіл різних форм 
власності»

Пункт 1. Виконано.
З 12 по 27 жовтня 2017 року проведена перевірка роботи: 5 міських 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл: КДЮСШ «Україна» профспілкової 
організації приватного акціонерного товариства «Сумбуд», ДЮСШ 
«Спартаківець», ДЮСШ «Спартак», КДЮСШ «Авангард» Сумської 
обласної організації ФСТ «Україна», міської ДЮСШ Сумської обласної 
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос», які знаходяться на фінансовій підтримці з міського бюджету 
та 6 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: КДЮСШ «Суми», 
СДЮСШОР В.Голубничого з легкої атлетики, ДЮСШ з вільної 
боротьби, КДЮСШ єдиноборств, КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2.

Пункт 2. Виконано.
Для проведення інвентаризації дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
створена робоча група.

Пункт 3. Виконано.
Склад робочої групи під час проведення інвентаризації дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл не змінювався.

Пункт 4. Виконано.
Робоча група приступила до роботи 12 жовтня 2017 року. Проведена 
нарада з членами робочої групи та керівниками дитячо-юнацьких
спортивних шкіл, де було доведено графік п е р е Е ф р ж - ^ ^ ^  І

| -'1' - і



Робочою групою проведена перевірка 11 дитячо-юнацьких спортивних 
шкія та надано висновки про їх роботу.
Довідка додається.

Прошу зняти з контролю розпорядження міського голови від 11.10.17 
№ 349-Р «Про проведення інвентаризації д і я л ь н о с т і  дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл різних форм власності» у зв’язку з його повним виконанням.

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради

Красношевська 700511



Довідка
про проведення інвентаризації 
діяльності дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл міста різних 
форм власності

Відповідно до розпорядження міського голови від 11.10.17 № 349-Р 
«Про проведення інвентаризації діяльності дитячо-юнацьких спортивних шкіл 
різних форм власності», створена робоча група по проведенню інвентаризації 
діяльності: 5 дитячо-юнацьких спортивних шкіл (надалі ДЮСШ), а саме: 
міської ДЮСШ Сумської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос», КДЮСШ «Авангард» Сумської обласної 
організації ФСТ «Україна», ДЮСШ «Спартак», ДЮСШ «Спартаківець», 
КДЮСШ «Україна» профспілкової організації приватного акціонерного 
товариства «Сумбуд» та 6 комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл: 
КДЮСШ «Суми», СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики, ДЮСШ з 
вільної боротьби, КДЮСШ єдиноборств, КДЮСШ № 1, КДЮСШ № 2.

У своїй діяльності дитячо-юнацькі спортивні школи керуються 
Конституцією, законами України, актами Президента України і Кабінету 
Міністрів України, наказами Мінмолодьспорту, Міністерства освіти і науки, 
інших центральних органів виконавчої влади, рішеннями місцевих органів 
виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, Положенням 
І власним статутом.

Ведення ділової документації здійснюється відповідно до «Положення 
про дитячо-юнацьку спортивну школу», затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 5.11.2008 р. № 993 (зі змінами), затвердженими 
наказами Мінмолодьспорту від 13.05.09 № 1591 «Про затвердження переліку 
документів, які повинна мати дитячо-юнацька спортивна школа»; 
№ 37 від 30.07.13 «Про затвердження типових штатних нормативів дитячо- 
юнацьких спортивних шкіл»; № 67 від 17.01.2015 «Про організацію 
навчально-тренувальної роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл»; наказів 
Міністерства молоді та спорту України, Міністерства освіти і науки України 
від 07 липня 2014 року № 2213/798 «Про затвердження форми свідоцтва про 
закінчення дитячо-юнацької спортивної школи та особистої картки 
спортсмена»; «Про затвердження Положення про надання категорій дитячо- 
юнацьким спортивним школам» та інших нормативних документів, а саме: 
штатного розпису; тарифікаційних списків тренерів; розкладів занять, 
затверджених директором спортивної школи, списків спортсменів-учнів, 
затверджених наказом на навчальний рік; списків груп спеціалізованої 
підготовки, підготовки до вищої спортивної майстерності - затверджені 
обласним управлінням у справах, молоді та спорту; табелів обліку робочого 
часу працівників спортивної школи; книга наказів; журнали обліку роботи 
тренерів-викладачів; планів навчально-тренувальних занять; індивідуальних 
планів підготовки спортсменів-учнів груп спеціалізованої підготовки та вищої 
спортивної майстерності, затверджених директором школи; особисті справи 
працівників; особисті картки спортсменів, заяви учнів про вступ до школи, 
рапорти про зарахування та протоколи контрольних нормативів; особисті



картки тренерів-викладачів; журналів контролю навчальних занять; медичні 
книжки тренерів; плани засідань та протоколи рад; затверджені інструкції з 
техніки безпеки та списки спортсменів та тренерів, ознайомлених з ними; 
книга розрядників; облік участі спортсменів у змаганнях; календарний план 
спортивно-масових заходів; кошторис витрат на утримання школи.

Утворені тренерські ради забезпечують розвиток та удосконалення 
навчально-тренувальної та спортивної роботи, професійної діяльності 
працівників закладу.

Систематичний контроль роботи тренерів-викладачів по проведенню 
навчально-тренувальних занять проводять директори, заступники та 
інструктори-методисти закладів, про що ведеться запис в журналі контролю.

Навчально-виховний процес проводиться відповідно програм з видів 
спорту, навчально-тренувальних планів для груп початкової підготовки та 
навчально-тренувальних, індивідуальних перспективних планів підготовки 
спортсменів етапів спеціалізованої підготовки, підготовки до вищої 
спортивної майстерності згідно розкладу занять, затвердженого директором 
школи.

Навчально-тренувальні заняття проводять досвідчені тренери- 
викладачі.

Назва закладів категорії тренерів К-сть
вихов
анців

вища перша друга без
кате
горії

ДЮСШ «Спартаківець» 5 4 3 3 165
ДЮСШ «Спартак» 2 3 5 6 274-,
КДЮСІН «Авангард» Сумської обласної 
організації ФСТ «Україна»

- 6 4 3 235

міська ДЮСШ Сумської обласної 
організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства 
«Колос»

2 8 2 4 216

КДЮСІП «Україна» профспілкової 
організації приватного акціонерного 
товариства «Сумбуд»

5 3 6 240

КДЮСІН № 2 - 7 10 3 417
СДЮСШОР В.Голубничого з легкої 
атлетики

2 8 5 3 258

ДЮСШ з вільної боротьби 2 1 7 6 250
КДЮСШ єдиноборств 1 4 2 7 295
КДЮСІН «Суми» - 8 8 4 413
КДЮСШ № 1 2 - 3 14 465

Команди та спортсмени спортивних шкіл беруть участь у чемпіонатах: 
Світу, Європи, України та всеукраїнських змаганнях з видів спорту.

У навчальному 2016-2017 роках тренерсько-викладацький склад 
перевірених ДЮСШ підготував спортсменів до складу збірних команд 
України:



Назва закладів Основ
ний

канди
дат

резерв всьо
го

ДЮСШ «Спартаківець» 3 6 3 12
ДЮСШ «Спартак» 5 3 - 8
КДЮСШ «Авангард» Сумської обласної 
організації ФСТ «Україна»

1 2 1 4

міська ДЮСШ Сумської обласної 
організації Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос»

3 3 6

КДЮСШ «Україна» профспілкової 
організації приватного акціонерного 
товариства «Сумбуд»
КДЮСШ № 2 - - - -

СДЮСШОР В.Голубничого з легкої 
атлетики

3 1 - 4

ДЮСШ з вільної боротьби - - - -

КДЮСШ единоборств 6 3 3 12
КДЮСШ «Суми» 1 1 2 4
КДЮСШ № 1 - - - -

Медичними працівниками, які несуть відповідальність за проведення 
лікарського контролю за навчально-тренувальним процесом, своєчасне 
проходження спортсменами-учнями поглибленого медичного процесу, а 
також проводять профілактичні заходи по запобіганню травматизму, а міська 
ДЮСШ Сумської обласної організації Всеукраїнського фізкультурно- 
спортивного товариства «Колос», комунальний заклад "Дитячо-юнацька 
спортивна школа з вільної боротьби" Сумської міської ради, комунальний 
заклад "Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа единоборств" Сумської 
міської ради мають договори про спільну діяльність та графіки проходження 
медичного огляду вихованців з обласним лікарсько-фізкультурним 
диспансером, укомплектовані:___________________________________________

Назва закладів Мед
пр.

ДЮСШ «Спартаківець» 0,5
Міська ДЮСШ «Спартак» 0,5
КДЮСШ «Авангард» Сумської обласної організації ФСТ «Україна» 0,5
міська ДЮСШ Сумської обласної організації Всеукраїнського 
фізкультурно-спортивного товариства «Колос»

-

КДЮСШ «Україна» профспілкової організації приватного 
акціонерного товариства «Сумбуд»

1,0

КДЮСШ № 2 1,0
СДЮСШОР В. Голубничого з легкої атлетики 1,5
ДЮСШ з вільної боротьби -

КДЮСШ единоборств -

КДЮСШ «Суми» 1,5
КДЮСШ № 1 1,0

Власну, або надану в оперативне управління матеріально-спортивну
базу з перевірених закладів мають: К ДЮСШ «Україна» профспілкової



організації приватного акціонерного товариства «Сумбуд», комунальний 
заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа № 2», міський 
комунальний заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа «Суми», 
комунальній заклад «Комплексна дитячо-юнацька спортивна школа 
єдиноборств» Сумської міської ради, комунальний заклад «Дитячо-юнацька 
спортивна школа з вільної боротьби».

З метою ефективного проведення навчально-тренувального процесу, 
підготовки спортсменів до різних рівнів змагань, укладені договори з 
власниками споруд, федераціями з видів спорту на проведення занять у 
спортивних залах.

За підсумками перевірки, надані довідки дитячо-юнацьким спортивним 
школам по усуненню недоліків.

На сьогодні засновниками та адміністраціями перевірених ДЮСШ:
1. Завершується капітальний ремонт спортивного об’єкту комунального 

закладу "Дитячо-юнацька спортивна школа з вільної боротьби" за адресою 
вул. Металургів, 17.

2. У міській дитячо-юнацькій спортивній школі Сумської обласної 
організації Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос»: 
доопрацюванні індивідуальні плани спортсменів та особові картки тренерів; 
доопрацьовується договір оренди приміщень за адресою вул. Іллінська,56 
(відділення сумо); готуються відповідні зміни до Статуту дитячо-юнацької 
спортивної школи до чинного законодавства відповідно до п. 1 переліку 
позашкільних навчальних закладів.

3. Комунальним закладом «Комплексна дитячо-юнацька спортивна 
школа № 2» придбано необхідний спортивний інвентар для відділень з 
волейболу (м’ячі і спортивна форма) та гімнастики художньої (килим, 
гімнастичні мати) на суму 87,0 тис. грн.; вирішуються питання з оновлення 
наглядної агітації; придбання комп'ютерної техніки для роботи адміністрації 
спортивної школи; проводиться заміна особових карток спортсменів згідно 
зразка, затвердженого Наказом міністерства молоді та спорту України від
07.07.2014 № 2213/798; готуються відповідні зміни до Статуту дитячо- 
юнацької спортивної школи до чинного законодавства.

4. У комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі «Авангард» 
Сумської обласної організації ФСТ «Україна» дооформлені медичні книжки 
Коваленко O.A., Хоменко О.С., Лозовой А.Л., Угніч І.В., Хоменко С.В., 
Кузяшов Є.А., Ковтун Я.О.; адміністрація закладу розташувалась за адресою: 
вул. Н.р. Стрілки, 46, кабінет № 5; придбано необхідний спортивний інвентар 
для відділення волейболу (м’ячі, форма) на суму 20,2 тис. грн.; вирішуються 
питання з оновлення наглядної агітації; по бухгалтерії заведені особисті 
картки; проводиться заміна особових карток спортсменів згідно зразка, 
затвердженого Наказом міністерства молоді та спорту України від 07.07.2014 
№2213/798.

5. У дитячо-юнацькій спортивній школі «Спартаківець» дооформлені 
три медичні книжки тренерів-викладачів: Обуховського Д.С., Федосеева ДЮ., 
Родіонової Н.В., а Сушко O.A., знаходиться на медичному огляді.



6. Засновником закладів (дитячо-юнацька спортивна школа 
«Спартаківець», Сумська міська дитячо-юнацька спортивна школа «Спартак») 
розглядається питання щодо внесення змін до Статутів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл до чинного законодавства відповідно до п. 1 переліку 
позашкільних навчальних закладів.

7. З метою покращення матеріально-технічної бази комплексна дитячо- 
юнацька спортивна школа «Україна» профспілкової організації ПАТ 
«Сумбуд» проводить ремонт веслувальної бази за рахунок засновників, 
а також: вирішуються питання з оновлення наглядної агітації; розглядається 
питання оформлення договору оренди споруд для занять відділення бейсболу 
в міському парку відпочинку ім. І.М. Кожедуба. За час перевірки установлено, 
що сторожа не охороняють веслувальну базу. У зв’язку з цим, порушено 
питання щодо оплати праці сторожів не з міського бюджету.

8. У комунальному закладі комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи №1 проведена заміна особових карток спортсменів згідно зразка, 
затвердженого Наказом міністерства молоді та спорту України 
від 07.07.2014 № 2213/798; готуються відповідні зміни до Статуту дитячо- 
юнацької спортивної школи до чинного законодавства.

Заступник міського голови 
з питань діяльності 
виконавчих органів ради

Красногиевська 700513



Таблиця 1. Данні про видатки ДЮСШ за 2017 рік, що знаходяться
на фінансовій підтримці

Видатки за 2017 рік, 
грн.

Ш татаиа
чисельність,

од.

К ількість учнів, 
од.

Середні видатки 
на 1 учня, 

грн.

КДЮСШ "Авангард" 1 140 729,54 16,25 235 4854

МДЮСШ "Колос" 1 206 996,84 18 216 5588

СМДЮСШ "Спартак" 1 290 863,80 18,67 274 4711

ДЮСШ "Спартаківець" 931 289,37 14,17 165 5644

КДЮСШ "Україна" 1 619 762,04 26 240 6749

Разом: 6 189 641,59 93,09 1130 5478



Таблиця 2. Данні про кількість штатних одиниць на 2017 рік по ДЮСШ, що знаходяться
на фінансовій підтримці

к д ю с ш
"Авангард"

м д ю с ш
"Колос"

СМДЮСШ
"Спартак"

ДЮСШ
"Спартаківець"

КДЮСШ
"Україна"

2017 2017 2017 2017 2017

Директор 1 1 1 1 1

Заступник директора
з  навчально-тренувально 1 роботи

1 1 1 1 1

Заступник директора
адмін істрат ивно-господарської 
роботи

- - - - 1

Г оловний бухгалтер 1 1 1 1 1

Бухгалтер - - - -

Труктор-методист 0,25 1 1 1 1

Медична сестра 0,5 - 0,5 0,5 1

Робітник - - - - 1

Сторож _ - - - 4

Тренер-викладач 12,5 14 14,17 9,67 14

Разом: 16,25 18 18,67 14,17 26

Середня кількість 
працівників на 1 установу

18,62

Кількість дітей
том на 01.01.2017р.)

235 216 274 165 240



ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «УКРАЇНА» 
П РО Ф СП ІЛ КО ВО Ї О РГАН ІЗАЦ ІЇ П У БЛ ІЧН О ГО  А КЦ ІО Н ЕРН О ГО  ТОВАРИСТВА «СУМБУД»

(ДЮСШ «УКРАЇНА» ІІО ПАТ «СУМБУД»)

вул. Рибалко, буд.2, м.Суми, 40011, Україна; тел./факс (0542) 25 74 11; 77 50 62; ел.пошта: lisa-dush@inail.rit 
 ______________Код 14027273, р/р 2600902307944 АТ «БМ БАНК» в м.Суми, МФО 380913

21 гоудня 2015 р, № 86
на №____________ в ід_____________  Голові

Сумської міської ради 
Лисснко О.М.

І, & V Ь/ ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКААк
А

щодо ш тату працівників ДЮСШ «Україна» на 2016 рік.

;юсш «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд» (Перша категорія) іюдас на 
затвердін ня  на 2016 рік штат працівників у кількості 26 иггодипйц». 
посилаючись на потреби школи із власними спортивними спорудами, а також 
відповідаю до Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких спортивних 
шкіл, затверджених Наказом Міністерства молоді та спорту України за 37 
від 30.07.2013 року

Щодо спірних посад та вакансій:

в1. Вакансії треиерів-викладачів у тарифікаційному списку виникли 
результаті скорочення штату і пед.навантаження працівників, пов’язані із 
недостатнім фінансуванням школи за минулі періоди. Лише у порівнянні з 
початком минулого навчального року у нас зменшився кількісний склад 
пед.працівників на 2 шт. одиниці, а на сьогодні тренери-викладачі школи 
працюють з 6 неоплачуваними групами, які відповідають 3,9 ставкам.

2. Заступник директора з адміністративно-господарської роботи 
введено у 2003 році для обслуговування 4-х власних споруд (веслувальна ба ж.. 
2 бейсбольні поля, тренажери и й зал по вул. Рибалко,2 і спортивно-оздоровчим 
табір «Орлятко»), а також наданого у пільгову оренду спеціалізовано! о залу 
важкої атлетики по вул. Н-Сироватській, 69,

З Бухгалтер (з виконанням обов’язків касира) введено у зв’язку з великою 
завантаженістю, пов’язаною із постійними змінами у законодавстві щодо 
оплати праці, бухгалтерського обліку та роботи з Казначейством, а т ак о ж  
проведенням розрахунків та оплати на всіх вищевказаних спорудах за спожи ту 
електроенергію, газ, воду, придбання дров, ведення журналів обліку 
інвентарю, майна та ремонтно-будівельних робіт.

4. Огорожі спортивних споруд -  4 ставки, а також 1 ставка рооичого
в веден і для обслуговування вл ас них споруд.. -  весі і у вальп о і б а з і в д с
знаходиться спортивний інвентар, майно тощо.

Маємо гостру необхідність також ввести ставки робочого і 4-х с горож -в 
для охорони спортивно-оздоровчого табору «Орлятко», який а а кож 
знаходиться на балансі школи та використовується для проведення ікшчальпо- 
тренувальної роботи.

Нашу матеріально-технічну базу безкоштовно використовують для 
проведення занять з дітьми тренери з біатлону ДСТ «Колос» та ЗОЇ І і з 
м.Суми.

mailto:lisa-dush@inail.rit


5. Надбавки за складність та напруженість у роботі адміністрації 
надаються за обслуговування значної кількості матеріально-технічної бази, яка 
знаходиться у різних кінцях міста та використовується для забезпечення 
роботи 4-х видів спорту, проведення спортивно-масових заходів у вихідні та 
СВЯ ЛСОВІ дні.

У порівняльній таблиці, згідно Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, що мають власну матеріально-технічну базу, незалежно від 
їх підпорядкування та форми власності, ДЮСШ «Україна» - школа Першої 
категорії, обходиться мінімальною кількістю штатних працівників:

Необхідно м ати  ш тат  Маємо  ш злі
- інструктора-методиста З 1
- сторож спортивних споруд
- підсобний робітник спорт.споруд
- Інженер (спортивних споруд)
- секретар-друкарка
- діловод
- медична сестра (окрім лікаря)
- сюляр судновий (для ремонту спорт, суден)
- прибиральник виробничих приміщень
- опалювачі спорт.споруд (сезонні посади)

Тимчасовий штат працівників спортивно-оздоровчого забору «Орляззсо» 
у період проведення оздоровчих літніх змін комплектується без урахування 
бюджетних коштів, за рахунок Засновника.

8 4
2 ]
1 0
1 0
1 0
3 0
2 0
2 0
2 0

Директор ДЮСШ “Україна”,
Заслужений тренер України с О. В.  Кулик



КОМПЛЕКСНА ДИТЯЧО - ЮНАЦЬКА СПОРТИВНА ШКОЛА «УКРАЇНА» 
ПРОФСПІЛКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «СУМБУД»

(КДЮСШ «УКРАЇНА» ПО ІІАТ «СУМБУД»)

вул. Рибалко, буд.2, м.Суми, 40022, Україна; тел./факс (0542) 77 50 62; ел.пошта: dush_ukraina@ukr.net 
Код 14027273, р/р 26000924423817 АБ «Укргазбанк», МФО 320478

1

30 листопада 2JU'7 р. № 84 —
на № 2&4/0ЙШ)2-17 від 2ЙЛІ.2017

V,

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

Шановна Віро Володимирівно!

овторно
розрах>

г ;аправляю Вам розрахунок до проекту міського бюджету на 2018 
ку кількості посадових осіб та тренерів, узгоджених Вами та 

начальником відділу бухгалтерської обліку та звітності О.А. Костенко з 2013 року, 
згідно положення про ДЮСШ та Типових штатних нормативів дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл, затверджених Наказом Міністерства молоді та спорту України за 
№ 37 від 30.07.2013 р.

Наполягаю на дотриманні узгодженої позиції і у подальшому.
Відділ бухгалтерської обліку та звітності СМР має повну інформацію стосовно 
матеріально-технічної бази КДЮСШ «Україна», і я у свою чергу не наполягаю на 
виділені незначних (порівняно із виділеними коштами для ДЮСШ комунальної 
власності) коштів на погашення комунальних витрат.

Як було зазначено у листі № 709/01-1 від 27.11.2017 року до міського
голови від голови Наглядової ради AT «Сумбуд» Новицького П.Л., ці витрати бере 
на себе власник.

Додатково зазначаю, що бухгалтер КДЮСШ «Україна» Нікульшина В.А. з 
вересня ц.р. знаходиться у декретній відпустці і скороченню, згідно законодавства, 
не підлягає.

Чотири сторожі (при необхідній кількості -  8), працюють у спортивно- 
оздоровчому таборі «Орлятко», де охороняють також і майно міської ради -  
футбольний майданчик 42x22м зі штучним покриттям, який нещодавно був 
відремонтований за рахунок комунальних коштів. І як зазначено у вище вказаному 
листі від Новицького П.Л. — тут дійсно безкоштовно займається значна кількість 
дітей.

І останнє -  з метою відстоювання прав та інтересів працівників КДЮСШ 
«Україна», залишаю за собою право звернутись до суду.

Додатки:
1. Лист непрацездатності післяпологової декретної відпустки бухгалтера

Нікульшиної В.А. (копія);
2. Лист на виділення додаткової ставки на тренера-викладача з веслувального

слалому Вареніченка О.В. (копія);
3. Розрахунок до проекту міського бюджету на 2017 рік, завірений Костенко О.В.

(копія);
4. Лист міському голові від голови наглядової ради AT «Сумбуд» № 709/01-1 від

27.11.2017 р. (копія);
5. Договір про співпрацю № 1 від 03.01.2015 р. з МЦ ФЗН «Спорт для всіх» на

користування футбольним майданчиком зі штучним покриттям (копія).

Ш о - |^ |  ЯІ Директор КДЮСШ “Україна* 
т Заслужений тренер України О.В. Кулик

mailto:dush_ukraina@ukr.net


І
Сумська міська рада 

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

І-таіІ: bvh@smr.gov.ua
на від

ПОГОДЖЕНО 
Заступник міськоґоголбви з 
питань дЬьткятґвиконавчих органів ради

7^ ^
IB. Мотречко

Директору комплексної дитячо- 
юнацької спортивної школи «Україна» 
профспілкової орган Нації ПАТ 
«Сумбуд»
Кулику О.В.

З метою формування проекту міського бюджету м. Суми на 2018 рік Виконавчий комітет 
Сумської міської ради доводить граничні обсяги видатків по КПКВК 0315032 «Фінансова 
підтримка дитячо-юнацьких спортивних шкіл фізкультурно-спортивних товариств» для 
КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд» по загальному фонду на 2018 рік., а саме:

КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 
організаціям)» в розрізі статей витрат, а саме:

стаття витрат «Заробітна плата» - 1 364 312,00 грн., в т.ч. посадовий оклад -  
938 088,00 грн., підвищення за спеціалізацію -  20 171,00 грн., підвищення за старшого 
тренера-викладача -  11 400,00 грн., надбавка за почесне звання -  10 910,00 грн., 
надбавка за спортивне звання -  25 678,00 грн., надбавка за вислугу років -  
148 325,00 грн., надбавка за складність та напруженість -  97 319,00 грн., індексація -  
9 387,00 грн., доплата до мінімальної заробітної плати -  36 375,00 грн., матеріальна 
допомога на оздоровлення -  61 756,00 грн., щорічна грошова винагорода -  4 903,00 грн.

Тренерам-викладачам, які працюють за сумісництвом, передбачена оплата праці в повному 
обсязі починаючи з 01.01.2018 р. по 31.12,2018 p., та оплата щорічної відпустки.

Граничний обсяг видатків по статті витрат «Заробітна плата» в повному обсязі 
забезпечує оплату праці працівників на 2018 рік, які беруть участь у навчально- 
тренувальному процесі КДЮСШ «Україна» ПО ПАТ «Сумбуд», а саме:

№
п.п. Назва посади

Кількість 
штатних посад

1. Директор 1

2, Заступник директора 
з навчально-тренувальної роботи

1

3. Заступник директора 
адміністративно-господарської роботі

1

4. Головний бухгалтер 1
5. Інструктор-методист 1
6. Робітник 1
7. Медична сестра 1
8. Т ре нер-викл адач 14

Разом: 21

mailto:bvh@smr.gov.ua


- по статті витрат «Нарахування на заробітну плату» передбачена сума 300 149,00 грн., 
що забезпечить сплату єдиного соціального внеску у розмірі 22,0 % до нарахованої 
заробітної плати.

- по статті витрат «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» передбачена сума 
1 000,00 грн. для поповнення медичної аптечки.

- стаття витрат «Оплата послуг (крім комунальних)» - 14 440,00 грн., в т.ч. на 
проведення навчально-тренувальної роботи -  10 000,00 грн., також передбачено видатки 
на оплату послуг по ліцензійному супроводу автоматизованої програми “МЕДок” -
2600,00 грн., та сплати комісії банку за обслуговування -  1 840,00 грн.

- по статті витрат «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» передбачена сума 
24 018,00 грн.,

Для формування, розгляду та прийняття в установленому порядку рішення 
Сумської міської ради «Про міський бюджет на 2018 рік», просимо надати в термін 
до 22 листопада 2017 року розрахунок до проекту міського бюджету на 2018 рік,
враховуючи доведені граничні обсяги видатків.

Начальник відділу у справах 
молоді та спорту

Начальника відділу бухгалтерського 
обліку та звітності, головний бухгалтер

Н.М. Красношевська

О.А. Костенко



Таблиця 3. Данні про кількість штатних одиниць на 2017 - 2018 роки по ДЮС111, що знаходяться
на фінансовій підтримці

КДЮСШ
’’Авангард'1

2017 2018

МДЮСШ
"Колос"

2017 2018

СМДЮСШ
"Спартак"

2017 2018

ДЮСШ
"Спартаківець"

2017 2018

КДЮСШ
"Україна"

2017 2018

Директор

Заступник директора
з  навчально-тренувальної роботи

}

4 е
Заступник директора
адміністративно-господарської
роботи

Головний бухгалтер

Бухгалтер

Інструктор-методист

Медична сестра 0,5
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З В І Т
про роботу постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради VII скликання 

за 2017 рік
Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, науки, культури, туризму, сім’ї, молоді та спорту (далі -  
постійна комісія) у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 
депутатів місцевих рад», іншими законами і нормативними документами, 
Регламентом роботи Сумської міської ради VII скликання та Положенням 
про постійні комісії Сумської міської ради VII скликання.

Постійна комісія утворилась за рішенням Сумської міської ради від 
26 листопада 2016 року № 4-МР «Про утворення постійних комісій Сумської 
міської ради VII скликання та затвердження їх кількісного та персонального 
складу» та рішеннями Сумської міської ради від 02 грудня 2015 року № 36- 
МР, від 24 грудня 2015 року № 179-МР, від ЗО грудня 2015 року № 198-МР, 
від 29 березня 2017 року № 1978-МР та від 26 квітня 2017 року № 2091-МР 
«Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 26 листопада 
2015 року № 4-МР «Про утворення постійних комісій Сумської міської ради 
VII скликання та затвердження їх кількісного і персонального складу».

До складу постійної комісії входять такі депутати Сумської міської
ради:

голова постійної комісії -  Мельник Віталій Анатолійович 
заступник -  Бутенко Денис Миколайович
секретар -  ФІрсова Ольга Василівна
члени комісії: -  Амосов Дмитро Васильовоч

-  Малюк Оксана Володимирівна
-  Перепека Юрій Олександрович
-  Шилов Віталій Володимирович 

Постійна комісія, відповідно до чинного законодавства, планує свою
роботу. На кожне засідання формується порядок денний з питань, які 
виносяться на розгляд постійної комісії і чергової сесії міської ради.

За звітний період було проведено 17 засідань, на яких було розглянуто 
351 питання. За участю постійної комісії, управліннями та відділами 
Сумської міської ради опрацьовані та ініційовані на розгляд Сумської міської 
ради 27 питань. Абсолютна більшість засідань відбувалась за участю 
представників управлінь та відділів міської ради, керівників установ та 
організацій, представників громадськості.

На засіданнях постійної комісії відповідно до рішення Сумської міської 
ради від 26 листопада 2015 року № 3-МР Про затвердження Положення про 
постійні комісії Сумської міської ради VII скликання (зі змінами)» 
попередньо розглядаються, детально аналізуються, ініціюються для розгляду 
міською радою питання віднесенні до компетенції постійної комісії.

Постійна комісія здійснює контроль за виконанням рішень Сумської 
міської ради, які належать до її відання, а саме:



-  рішення про створення комунальних закладів «Центри первинної медико- 
санітарної допомоги м. Суми»;

-  рішення Сумської міської ради від 23 червня 2010 року № 3956-МР «Про 
обмеження перебування дітей у закладах дозвілля, громадського 
харчування, комп’ютерних клубах, залах ігрових автоматів, на вулицях та 
інших громадських місцях»;

-  рішення Сумської міської ради від 25 жовтня 2017 року № 2723-МР «Про 
забезпечення обов’язкового обладнання пандусами об’єктів соціальної 
інфраструктури обслуговування населення міста Суми».

На кожному засіданні постійна комісія розглядає: звернення фізичних 
та юридичних осіб, що надійшли на адресу комісії; інформації щодо стану 
заборгованості із заробітної плати в м. Суми; про діяльність виконавчих 
органів міської ради із забезпечення соціального захисту населення міста; 
про стан і заходи з питань захворюваності і забезпечення медичного 
обслуговування в місті.

Комісія контролює хід виконання наступних 10 галузевих програм:
1) Програма зайнятості населення м. Суми на 2018 рік;
2) Міська програма «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 2016- 

2018 роки»;
3) Міська комплексна Програма «Охорона здоров’я на 2017-2020 роки»;
4) Комплексна міська програма «Освіта м. Суми на 2016 - 2018 роки»;
5) Міська цільова комплексна Програма розвитку культури міста Суми на

2016-2018 роки»;
6) Програма «Фізична культура і спорт міста Суми на 2016-2018 роки»;
7) Програма «Молодь міста Суми на 2016 -  2018 роки»;
8) Міська цільова програма «Соціальні служби готові прийти на допомогу 

на 2016-2018 роки»;
9) Міська цільова Програма з реалізації Конвенції ООН про права дитини на

2017-2019 роки;
10) Міська Програма «Соціальна підтримка учасників антитерористичної 

операції та членів їх сімей на 2017-2019 роки».
За звітний період постійна комісія ініціювала розгляд міською радою 

ряд питань, основні з яких:
-  «Про призначення стипендій міської ради переможцям міської виставки- 

конкурсу живопису та декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт 
очима дитини»;

-  «Про затвердження Положення про міську виставку-конкурс живопису та 
декоративно-ужиткового мистецтва «Всесвіт очима дитини»;

-  «Про затвердження Положення про Сумський міський центр соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді».

-  «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” (нова редакція)»;

-  «Про затвердження Положення про «Сумський міський центр дозвілля 
молоді» Сумської міської ради»;



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

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року № 158 - МР «Про затвердження міської цільової програми 
«Соціальні служби готові прийти на допомогу на 2016 -  2018 роки»;

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 24 грудня 
2015 року № 149-МР «Про Програму «Молодь міста Суми на 2016- 
2018 роки»;

-  «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)»;

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 грудня 
2010 року № 134-МР «Про створення міського комунального закладу 
«Сумська дитячо-юнацька спортивна школа єдиноборств» (зі змінами)»;

-  «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);

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 13 серпня
2015 року № 4692-МР «Про введення додаткових посад заступників 
директора з виховної роботи до штатних розписів навчальних закладів 
м. Суми»;

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 29 червня
2016 року № 920-МР «Про затвердження норм витрат на проведення 
спортивних заходів та нагородження кращих спортсменів і тренерів»;

-  «Про внесення змін до рішень Сумської міської ради щодо створення 
комунальних закладів «Центр первинної медико-санітарної допомоги»;

-  «Про внесення змін до рішення Сумської міської ради від 07 липня 
2016 року № 954-МР «Про затвердження Порядку забезпечення житлом 
учасників антитерористичної операції на 2016-2021 роки»;

Депутати постійної комісії за професійною спрямованістю є 
представниками освіти, культури та інших галузей, що повністю відповідає 
характеру питань, які розглядаються на засіданнях. Члени постійної комісії - 
досвідчені фахівці своєї справи, завдяки чому, комісія працює на високому 
професійному рівні, приймає обґрунтовані та виважені рішення. Протягом 
всього періоду роботи депутати були активними, відповідальними і 
небайдужими до всього, що відбувається в місті. З метою вирішення ряду 
проблем в освітянській, культурній сферах, соціального захисту населення, 
молоді та спорту на розгляд міської ради пропоновувались конструктивні 
пропозиції з актуальних питань.

Голова постійної комісії В.А. Мельник


