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СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ
вул. Харківська, 35, м. Суми, 40034, тел. (0542) 70-19-15, 70-19-17, факс 70-19-17 

Е-таі1: ззс1@5тг.£ОУ.иа код за ЄДРПОУ 34743343

№ /я Иа№ від

Секретарю
Сумської міської ради 
Баранову А. В. •

Інформація про хід виконання 
рішення Сумської міської ради від 
23.06.2010 року №3956-МР “Про 
обмеження перебування дітей у 
закладах дозвілля, громадського 
харчування, комп’ютерних клубах, 
залах ігрових автоматів, на 
вулицях та інших громадських 
місцях за III квартал 2018 року”

сумська міська ралі а 
Ьіддід з організації діяльності раде 

Сумської міської ради
Вхідний №_ /%£ ££

_____ /О 20/<&

Пункт 3. Виконується
Підпункт 3.1. Виконується .

За III квартал 2018 року службою у справах дітей Сумської міської ради спільно з 
Сумським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, ювенальною 
лревенцією Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України в Сумській області було 
проведено 2 спільних профілактичних рейди у нічний час.

Під час рейду був виявлений один неповнолітній який перебував місті у нічний час 
без супроводу дорослих. З неповнолітнім та його законним представником була проведена 
відповідна профілактично-роз’яснювальна робота.

Також, було проведено 6 рейдів «Сім’я», під час яких було виявлено 6 дітей, які 
були направлені до центру соціально - психологічної реабілітації дітей області та 
Сумського обласного спеціалізованого будинку дитини.

На обліку в службі протягом першого півріччя 2018 року перебувла 51 дитина, яка 
опинилася у складних життєвих обставинах, 31 із них взято на облік у звітньому періоді.

У зв’язку із неналежним виконанням батьківських обов’язків по відношенню до 
дітей, службою у справах дітей Сумської міської ради 18 дітей було направлено до центру 
соціально - психологічної реабілітації дітей' області та 8 дітей до Сумського обласного 
спеціалізованого будинку дитини.

З метою контролю за умовами утримання і виховання дітей спеціалістами служби 
перевірено умови проживання дітей у 429 сім’ях.

За неналежне виконання батьківських обов’язків за ініціативою служби на 1 
законного представника неповнолітнього направлені матеріали про притягнення до 
відповідальності згідно зі ст.184 КУпАП.

За ухилення батьків від виконання батьківських обов'язків службою підготовлено та 
направлено до суду 6 позовних заяв щодо позбавлення батьків батьківських прав.

Службою проводилась індивідуальна робота з 42 дітьми, які засуджуються за 
вчинення кримінальних правопорушень.



З мртою недопущення безпритульності та бездоглядності серед учнів закладів освіти, 
службою у справах дітей було опрацьовано 29 звернень, відповідно до яких проводилась 
профілактично-роз’яснювальна робота.

Проведено 13 засідань комісії з питань захисту прав дитини, де розглянуто 232 
питання щодо надання дозволу на укладення майнових угод та 157 спірних питань щодо 
захисту немайнових прав дітей.

Підпункти 3. 2,3.3. Виконуються
Управлінням підприємництва та сцоживчого 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.

Протягом звітного періоду працівниками патрульної поліції Сумського відділу 
поліції (м. Суми) ГУНП України у Сумській області, за участі представників управління 
підприємництва та споживчого ринку було складено на законих представників дітей 5 
протоколів за статтею 156 КУпАП, яка передбачає накладення штрафу від 500 - 1700грн. 

Підпункт 3.4. Виконується
Працівниками 'сектору ювенальної превенцції Сумського відділу поліції 

(м. Суми) ГУНП України у Сумській області за неналежне виконання батьківських 
обов’язків складено 160 адміністративних протоколи.

Пункт 4. Виконується
У закладах освіти зміст рішення Сумської міської ради №3956-МР доведений до 

дітей та їх батьків. Дана інформація розміщена в інформаційних куточках шкіл міста. 
Зміст рішення постійно доводиться та роз’яснюється службою у справах дітей, 
управлінням освіти і науки, центром соціальних служб, кримінальною поліцією 
Сумського відділу поліції (м. Суми) ГУНП України у Сумській області дітям та їх 
батькам під час проведення інформаційно - профілактичної роботи в закладах освіти і 
науки.

До порядку денного батьківських зборів у навчальних закладах включаються 
актуальні питання щодо виховання дітей, проводяться зустрічі з медичними працівниками 
та співробітниками правоохоронних органів.

Пункт 5. Виконується
Адміністрації розважальних закладів постійно попереджуються про недопустимість 

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

Начальник служби

ПОГОДЖЕНО:
Заступник міського голови 
з питань діяльності виконавчих 
органів ради О. М. Волошина



Проект
Оприлюднено «21,09. 2018 р.»

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ __ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № - МР
м. Суми

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

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

ВИРІШИЛА:

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

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

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

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

Сумський міський голова 

Виконавець: Цибульська Н.О.

О.М. Лисенко

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом культури та туризму Сумської міської ради. 
Доповідач - Цибульська Н.О.



УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
СУМСЬКИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД (ЯСЛА-САДОК) №39 

«ТЕРЕМОК» М. СУМИ, СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
вул. Металургів,7/А, м, Суми 40004 тел. (0542) 25-13-06 

Е-таіІ: Іегеток39@икг.пеі

22.10.2018 №01-60/223

Депутату Сумської міської ради 
по округу № 9 
Мельнику В.А.

Шановний Віталій Анатолійович!

Адміністрація та батьківський комітет ЗДО №39 «Теремок», звертається 
до Вас з проханням допомогти в проведенні капітального ремонту покрівлі 
закладу, яка на даний час не відповідає технічним вимогам (під час 
несприятливих умов протікає), сума кошторису становить 299 309,00 грн.

Дуже вдячні Вам за порозуміння і допомогу!

З повагою, 
завідувач

Голова батьківського комітету

С.М. Карапиш 

О.А. Сердюк



Проект
Оприлюднено «_»_ 2018 р.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від року № - МР
м. Суми

Про затвердження Положення про порядок
проведення конкурсу на посади керівників
закладів загальної середньої освіти
комунальної форми власності м. Суми

Відповідно до статті 26 Закону України «Про загальну середню 
освіту», враховуючи наказ Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 
№ 291 «Про затвердження Типового положення про конкурс на посаду 
керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти», 
керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу на посади 
керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності 
м. Суми, згідно з додатком 1 до цього рішення.

2. Затвердити Типову форму контракту з керівником закладу загальної 
середньої освіти комунальної форми власності м. Суми, згідно з додатком 2 
до цього рішення.

3. Управлінню освіти і науки Сумської міської ради 
(Данильченко А.М.) при призначенні на посади керівників закладів загальної 
середньої освіти комунальної форми власності м. Суми керуватися 
Положенням про порядок проведення конкурсу на посади керівників 
закладів загальної середньої освіти комунальної форми власності м. Суми.

4. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
5. Рішення Сумської міської ради від 04 травня 2016 року № 737 - МР 

«Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів комунальної форми власності Сумської 
міської ради» вважати таким, що втратило чинність з моменту набуття 
чинності цього рішення.



6. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів ради згідно з 
розподілом обов’язків.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
_____________________2018 р.

Ініціатор розгляду - депутат Сумської міської ради Мельник В.А.
Проект рішення підготовлено управлінням освіти і науки Сумської міської ради 
Доповідач - начальник управлінням освіти і науки Сумської міської ради 
Данильченко А.М.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради 
«Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсу на 
посади керівників закладів загальної 
середньої освіти комунальної форми 
власності м. Суми»
від 2018 року № - МР

Положення
про порядок проведення конкурсу на посади керівників закладів загальної 

середньої освіти комунальної форми власності м. Суми

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на 
посади керівників закладів загальної середньої освіти комунальної форми 
власності м. Суми.

Терміни, що використовуються в цьому Положенні:
Засновник - Сумська міська рада;
Уповноважений орган - управління освіти і науки Сумської міської ради;
Заклад - заклад загальної середньої освіти.

2. Керівником закладу може бути особа, яка є громадянином України, 
вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту на рівні 
спеціаліста або магістра, стаж педагогічної роботи не менше трьох років, 
організаторські здібності, високі моральні якості та стан здоров’я, що дозволяє 
виконувати професійні обов’язки.

3. Призначення керівників закладів здійснюється начальником 
управління освіти і науки Сумської міської ради за результатами конкурсного 
відбору, що проводиться відповідно до цього Положення, шляхом укладення 
контракту.

4. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі;
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам;
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі;
6) ознайомлення кандидатів із закладом, його трудовим колективом та 

представниками батьківського самоврядування закладу;
7) проведення конкурсного відбору;
8) визначення переможця конкурсу;
9) оприлюднення результатів конкурсу.



5. Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений орган: 
одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної

середньої освіти;
не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору 

(контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти;
упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття 

рішення про дострокове припинення) договору, укладеного з керівником 
відповідного закладу загальної середньої освіти, чи визнання попереднього 
конкурсу таким, що не відбувся.

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайті 
уповноваженого органу та закладу (у разі його наявності) наступного робочого 
дня з дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:

найменування і місцезнаходження закладу; 
найменування посади та умови оплати праці;
кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону 

України «Про загальну середню освіту»;
вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі 

у конкурсі;
дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість; 
прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка

уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для 
участі у конкурсі.

7. Для проведення конкурсу уповноважений орган затверджує 
персональний склад конкурсної комісії з урахуванням вимог, визначених 
статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту».

До складу конкурсної комісії входять представники засновника, 
уповноваженого органу, трудового колективу, громадського об’єднання батьків 
учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти та представник від 
керівників закладів загальної середньої освіти.

До участі у роботі комісії з правом дорадчого голосу можуть залучатися 
представники громадських об’єднань та експерти у сфері загальної середньої 
освіти. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 
менше двох третин від її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає 
рішення більшістю від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів 
вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються 
усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті 
уповноваженого органу впродовж одного робочого дня з дня проведення 
засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 
об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не



допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів 
комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників.

8. Для участі у конкурсі подаються такі документи:
заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
особистий листок по обліку кадрів, фото 3x4;
копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство 

України;
копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста); 
копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж

педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання; 
довідку про відсутність судимості;
медичні довідки про проходження профілактичного наркологічного огляду 

та психіатричного огляду;
мотиваційний лист, складений у довільній формі та перспективний план 

розвитку закладу освіти.
Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її* професійні 

та/або моральні якості.
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто до конкурсної 

комісії у визначений в оголошенні строк, що може становити від 20 до ЗО 
календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.

9. Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання 
документів для участі в конкурсі конкурсна комісія:

перевіряє подані документи на відповідність установленим 
законодавством вимогам;

приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не 
всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог 
законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

оприлюднює на веб-сайті уповноваженого органу перелік осіб, яких 
допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати).

10. Уповноважений орган зобов’язаний організувати та забезпечити 
ознайомлення кандидатів із закладом, його трудовим колективом та 
представниками батьківського самоврядування не пізніше 5 робочих днів до 
початку проведення конкурсного відбору,

11. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:
- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої

освіти, зокрема законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 
інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а 
також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 
середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої 
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р;



“ перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом 
письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного 
плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів 
конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

Засновник зобов’язаний забезпечити за можливості відеофіксацію та 
відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму 
веб-еайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня 
його оголошення.

12. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця 
конкурсу шляхом голосування та рекомендує начальнику управління освіти і 
науки Сумської міської ради його для призначення керівником закладу.

13. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 
відсутні заяви про участь у конкурсі;
до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 
жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу.
У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний

конкурс.

14. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу 
начальник управління освіти і науки Сумської міської ради призначає переможця 
конкурсу на посаду та укладає з ним строковий трудовий договір відповідно до 
умов визначених статтею 26 Закону України «Про загальну середню освіту».

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М. 
_____________________2018 р.



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради 
«Про затвердження Положення про 
порядок проведення конкурсу на 
посади керівників закладів загальної 
середньої освіти комунальної форми 
власності м. Суми»
від 2018 року № - МР

ТИПОВА ФОРМА
контракту з керівником закладу загальної середньої освіти комунальної форми 

власності м. Суми

_____________________ _________________ 20__ р.
(найменування населеного пункту)

(повне найменування виконавчого органу Сумської міської ради)

в о собі__________________________________________________________________
(посада)

(прізвище, ім’я та по батькові)

(надалі - Роботодавець), що діє на підставі __ __________ з одного боку, та
громадянин

(прізвище, ім’я та по батькові)

(надалі - Керівник), з другого боку, разом надалі - Сторони, а кожен окремо - 
Сторона, уклали цей контракт (надалі - Контракт) про нижченаведене.

(прізвище, ім'я та по батькові) 

призначається на посаду
_______________________________________________________________________________________________________________ (повна

назва посади та найменування закладу освіту) 

(надалі -заклад освіти) на строк дії цього контракту.

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Керівник здійснює безпосереднє управління закладом освіти на підставі 
єдиноначальності та умовах, викладених у контракті, відповідно до чинного 
законодавством України, рішень виконавчого комітету та рішень Сумської міської 
ради, розпоряджень міського голови м. Суми, наказів управління освіти і науки 
Сумської міської ради та статуту закладу освіти.

1.2. Цей контракт є трудовим договором. На підставі контракту виникають 
трудові відносини між Керівником і Роботодавцем.

1.3. Керівник є представником закладу освіти у відносинах з державними 
органами, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами



і діє без довіреності в межах наданих повноважень та несе відповідальність за свою 
діяльність відповідно до чинного законодавства України.

1.4. Керівник підпорядкований, підзвітний та підконтрольний Роботодавцю в 
межах, встановлених чинним законодавством, Статутом закладу та цим контрактом.

1.5. Призначення Керівника здійснюється на підставі рекомендацій конкурсної 
комісії та наказу управління освіти і науки Сумської міської ради. Надання 
відпустки Керівнику та направлення його у службове відрядження проводиться 
відповідно до чинного законодавства згідно з наказом управління освіти і науки 
Сумської міської ради.

Звільнення Керівника із займаної посади здійснюється на підставі наказу 
управління освіти і науки Сумської міської ради.

1.6. На період відпустки, хвороби або відсутності з інших поважних причин 
Керівника, його обов’язки виконує заступник Керівника, посадовими обов’язками 
якого це передбачено, або особа, яка призначається наказом управління освіти і 
науки Сумської міської ради за поданням Керівника.

її. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КЕРІВНИКА

2.1. Обов’язки керівника:
2.1.1. Здійснює загальне керівництво всіма напрямами діяльності закладу 

освіти відповідно до його статуту, чинного законодавства України.
2.1.2. Спільно з педагогічною радою закладу визначає стратегію, мету і 

завдання розвитку закладу освіти, приймає рішення про програмне планування його 
роботи.

2.1.3. Здійснює розробку, затвердження і впровадження програм розвитку 
закладу освіти, освітніх програм, навчальних планів, курсів, дисциплін, річних 
календарних навчальних графіків, статуту і правил внутрішнього трудового 
розпорядку закладу освіти та інших локальних нормативно-правових актів і 
навчально-методичних документів.

2.1.4. Забезпечує складання кошторису, тарифікаційного списку, затверджує 
штатний розпис закладу освіти на підставі Типових штатних нормативів закладів 
загальної середньої освіти, затверджених центральним органом виконавчої влади.

2.1.5. Вирішує навчально-методичні, адміністративні, фінансові, кадрові, 
господарські та інші питання, що виникають у процесі діяльності закладу освіти.

2.1.6. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших 
працівників закладу освіти.

2.1.7. Здійснює відбір кадрів та розподіл обов’язків між працівниками закладу 
освіти.

2.1.8. Укладає трудові договори з новими працівниками за наявності висновку 
відповідного медичного закладу; визначає їх функціональні обов’язки, застосовує до 
них заходи заохочення та стягнення; контролює своєчасне проведення медичних 
оглядів працівників.

2.1.9. Затверджує розклад занять учнів, графіки роботи і педагогічне 
навантаження працівників закладу освіти, графіки відпусток.

2.1.10. Заохочує і стимулює творчу ініціативу працівників, підтримує 
сприятливий морально-психологічний клімат у колективі.

2.1.11. Визначає порядок, розміри преміювання працівників закладу освіти за 
погодженням із профспілковим комітетом (профорганізатором) первинної 
профспілкової організації закладу освіти (у разі наявності).



2.1.12. Формує контингент учнів відповідно до чинного законодавства 
України, забезпечує соціальний захист прав дітей.

2.1.13. Забезпечує державну реєстрацію закладу освіти, ліцензування освітньої 
діяльності закладу освіти.

2.1.14. Забезпечує створення в закладі освіти необхідних умов для організації 
харчування та медичного обслуговування учнів. Щоденно контролює організацію та 
якість харчування учнів.

2.1.15. Забезпечує ефективну взаємодію і співпрацю з органами державної 
влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами і організаціями, 
громадськістю, батьками (особами, які замінюють).

2.1.16. Керує діяльністю педагогічної ради закладу освіти.
2.1.17. Координує в закладі освіти діяльність дитячих організацій (об’єднань).
2.1.18. Забезпечує виконання колективного договору, створює необхідні умови 

для функціонування інститутів громадського самоврядування в закладі, сприяє 
роботі первинної профспілкової організації закладу згідно з чинним законодавством.

2.1.19. Забезпечує раціональне використання бюджетних коштів, а також 
коштів, які надходять з інших джерел; здійснює звітування про використання 
бюджетних коштів та виконану роботу за рік на загальних зборах педагогічного 
колективу, батьківських комітетів, рад.

2.1.20. Забезпечує на веб-сайті закладу оприлюднення інформації, зазначеної в 
статті ЗО Закону України «Про освіту», а саме: кошторис і фінансовий звіт про 
надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік 
товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх 
вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 
законодавством та забезпечує відкритий доступ до цієї інформації.

2.1.21. Забезпечує залучення додаткових джерел фінансових і матеріальних 
засобів для здійснення діяльності, передбаченої статутом закладу, у рамках чинного 
законодавства.

2.1.22. Забезпечує ефективне використання і збереження закріпленого за 
закладом освіти майна, організовує діловодство, контролює ведення 
бухгалтерського обліку та своєчасну подачу звітності.

2.1.23. Організовує роботу зі створення та забезпечення умов проведення 
освітнього процесу згідно з чинним законодавством про працю, міжгалузевими і 
відомчими нормативами, нормативними документами та іншими локальними 
актами з охорони праці і статутом закладу освіти; виконує завдання і обов’язки, 
передбачені Кодексом цивільного захисту України та іншими нормативно- 
правовими актами у сфері цивільного захисту.

2.1.24. Забезпечує безпечну експлуатацію інженерно-технічних комунікацій, 
обладнання і вживає заходів з приведення їх у відповідність з діючими 
стандартами, правилами і нормами з охорони праці; своєчасно організовує огляди і 
ремонти приміщень закладу освіти.

2.1.25. Затверджує посадові інструкції для працівників закладу освіти.
2.1.26. Організовує заходи із впровадження пропозицій членів колективу, 

спрямованих на подальше покращення умов проведення освітнього процесу.
2.1.27. Виносить на обговорення трудового колективу пропозиції щодо 

організації роботи з охорони праці.
2.1.28. Звітує на зборах трудового колективу про стан охорони праці, 

виконання заходів з оздоровлення працівників та учнів, покращення умов освітнього 
процесу, а також щодо прийнятих заходів з усунення виявлених недоліків.



2.1.29. Проводить профілактичну роботу із попередження травматизму та
зниження захворювань працівників і учнів.

2.1.30. Організовує роботу комісії щодо прийому закладу до нового 
навчального року, підписує відповідні акти.

2.1.31. Забезпечує виконання чинних нормативно-правових актів з охорони 
праці, державного нагляду і технічної інспекції.

2.1.32. Негайно повідомляє Роботодавця, батьків (особу чи осіб, що їх 
замінюють) травмованої особи про нещасний випадок, вживає всіх можливих 
заходів щодо усунення причин, які викликали нещасний випадок, забезпечує 
необхідні умови для проведення своєчасного і об’єктивного розслідування 
відповідно до чинного законодавства.

2.1.33. Укладає і організовує спільно з профспілковим комітетом 
(профорганізатором) первинної профспілкової організації виконання щорічної угоди 
з охорони праці, підводить підсумки виконання угод з охорони праці один раз на 
півріччя.

2.1.34. Затверджує, за узгодженням із службою з охорони праці закладу 
(особою, на які покладено обов’язки служби з охорони праці), інструкції для 
працівників з охорони праці; у визначені законодавством терміни організовує 
перегляд чинних інструкцій з охорони праці.

2.1.35. Забезпечує проведення вступного інструктажу з охорони праці з 
прийнятими на роботу особами, інструктажу на робочому місці з працівниками 
закладу освіти; оформлення проведення інструктажів у відповідних журналах.

2.1.36. Планує та створює умови для проведення у встановленому порядку 
періодичного навчання спеціалістів, представників профспілки з питань охорони 
праці, працівників закладу освіти з питань забезпечення безпеки життєдіяльності на 
короткотермінових курсах і семінарах, що організовуються органами управління 
освіти і науки, охорони праці та галузевою профспілкою.

2.1.37. Забезпечує навантаження працівників, учнів з урахуванням їх 
психофізичних можливостей, організовує оптимальні режими праці та відпочинку, 
надання відпустки, згідно із затвердженим графіком.

2.1.38. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 
освіти.

2.1.39. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 
контролю за діяльністю закладу освіти.

2.1.40. Забезпечує дотримання педагогічними працівниками академічної 
доброчесності.

2.1.41. Забороняє проведення освітнього процесу за наявності небезпечних 
умов для здоров’я учнів чи працівників.

2.1.42. Проходить періодичне медичне обстеження.
2.1.43. Працює в режимі ненормованого робочого дня.
2.1.44. Дотримується етичних норм поведінки в закладі освіти, побуті, 

громадських місцях, які відповідають соціальному статусу педагога.
2.1.45. Вирішує інші питання, які належать до компетенції Керівника, згідно із 

законодавством, статутом закладу освіти і цим Контрактом.
2.1.46. Не пізніше, як за два місяці до закінчення строку дії Контракту, 

Керівник звітує про виконану роботу перед Роботодавцем та на загальних зборах 
колективу.

2.2. Права Керівника:



2.2.1. Самостійно вирішує всі питання управління, керівництва закладом 
освіти за винятком тих, які законодавством віднесені до компетенції Міністерства 
освіти і науки України, Роботодавця.

2.2.2. Діє від імені закладу освіти, представляє його інтереси в 
підприємствах, установах, організаціях будь-якої форми власності.

2.2.3. Розпоряджається майном закладу освіти в межах делегованих 
повноважень відповідно до статуту та чинного законодавства.

2.2.4. Відкриває від імені закладу освіти рахунки в органах Державної 
казначейської служби України.

2.2.5. Укладає від імені закладу освіти господарські договори та інші угоди, 
делегує свої повноваження з дотриманням чинного законодавства.

2.2.6. Розпоряджається коштами в межах бюджетних асигнувань, 
позабюджетними коштами закладу освіти, контролює їх цільове використання.

2.2.7. У межах своєї компетенції видає накази та доручення, обов’язкові для 
виконання всіма працівниками закладу освіти.

2.2.8. Укладає та розриває трудові договори з працівниками закладу освіти.
2.2.9. Вирішує питання щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності 

педагогічних та інших працівників закладу освіти.
2.2.10. За погодженням з виборним органом профспілкової організації 

порушує клопотання перед управлінням освіти і науки Сумської міської ради про 
заохочення педагогічних працівників

ш. оплата праці та соціально-побутове забезпечення 
КЕРІВНИКА

3.1. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівнику 
нараховується заробітна плата в межах фонду оплати праці, виходячи з 
установлених:

3.1.1. Посадового окладу, встановленого відповідно до тарифного розряду 
Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів.

3.1.2. Підвищень посадового окладу за кваліфікаційну категорію.
3.1.3. Надбавок (за вислугу років, почесне звання, престижність педагогічної 

праці тощо).
3.1.4. Доплат (за науковий ступінь, роботу у спеціалізованому закладі, тощо).
3.1.5. Премії за високі показники в роботі, розмір якої залежить від особистого 

внеску в загальні результати роботи закладу освіти. Розмір премії встановлюється 
Роботодавцем відповідно до Положення про преміювання, яке є додатком до 
колективного договору закладу освіти, за погодженням з профспілковим комітетом 
(профорганізатором) первинної профспілкової організації.

3.1.6. Грошової винагороди за сумлінну працю і зразкове виконання 
службових обов’язків. Розмір грошової винагороди встановлюється Роботодавцем 
відповідно до Положення про грошову винагороду за сумлінну працю і зразкове 
виконання службових обов’язків, яке є додатком до колективного договору закладу 
освіти.

3.2. Керівнику надається допомога на оздоровлення під час щорічної 
відпустки в розмірі посадового окладу.



3.3. У разі неналежного виконання умов цього Контракту премія за високі 
показники в роботі, грошова винагорода за сумлінну працю і зразкове виконання 
службових обов’язків зменшується або не виплачується.

3.4. Посадовий оклад Керівника може бути переглянутий у відповідності зі 
змінами умов оплати праці відповідно до постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів галузевих міністерств та чинного законодавства України.

3.5. Керівникові надається щорічна відпустка та додаткова оплачувана 
відпустка за ненормований робочий день згідно з чинним законодавством, 
колективним договором закладу та графіком відпусток, затвердженим в 
установленому порядку.

IV. ОБОВ’ЯЗКИ РОБОТОДАВЦЯ

4.1. Роботодавець зобов’язаний:
4.1.1. Забезпечувати заклад освіти (за заявками) матеріально-технічними 

ресурсами в обсязі, необхідному для функціонування закладу освіти в межах 
бюджетного фінансування.

4.1.2. Надавати інформацію на запити закладу освіти.
4.1.3. Затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у 

випадках та порядку визначених законодавством.
4.1.4. Здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу 

освіти.
4.1.5. Забезпечувати дотримання керівником закладу освіти академічної 

доброчесності.
4.1.6. Відповідати за реалізацію державної політики у сфері освіти та 

забезпечувати якість освіти в закладах освіти.

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ 
ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

5.1. Зміни та доповнення до цього Контракту вносяться шляхом підписання 
додаткових угод, які є невід’ємною частиною Контракту. Контракт припиняє дію з 
підстав, передбачених чинним законодавством України та умовами цього 
Контракту.

5.2. Дострокове припинення Контракту можливе:
5.2.1. За угодою сторін.
5.2.2. З підстав, передбачених статтями 40 і 41 Кодексу законів про працю 

України.
5.2.3. З інших підстав, передбачених чинним законодавством та цим 

Контрактом.
5.3. Керівник може бути відсторонений від посади в наступних випадках:
5.3.1. Виявлення порушень фінансово-господарської діяльності закладу освіти 

(на підставі висновку перевірки органів Державної аудиторської служби України).
5.3.2. Настання нещасного випадку на виробництві, що призвело до каліцтва 

або смерті.
5.3.3. Якщо дії або бездіяльність Керівника завдають шкоди комунальному 

майну, закріпленому за закладом освіти.
5.3.4. З підстав, передбачених статтею 46 Кодексу законів про працю України.
5.3.5. З інших підстав, передбачених чинним законодавством.



5.4. Керівник може бути звільнений з посади, а цей Контракт розірваний без 
попередження за ініціативою Роботодавця до закінчення строку його дії:

5.4.1. У разі невиконання закладом освіти зобов’язань перед Державною 
аудиторською службою України та Пенсійним фондом України щодо сплати 
податків, зборів та обов’язкових платежів, страхових внесків, а також невиконання 
закладом освіти зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи 
недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати з вини 
Керівника.

5.4.2. За поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною 
праці у разі систематичних порушень вимог законодавства з питань охорони праці;

5.4.3. У разі неподання квартальної та річної фінансової звітності в 
установленому порядку.

5.4.4. У разі недотримання вимог фінансового та бюджетного законодавства, а 
також дій (бездіяльності) Керівника, що призвели до невиконання в установлені 
строки законних вимог органів державного фінансового контролю.

5.5. Керівник може за своєю ініціативою розірвати цей Контракт до закінчення 
строку його дії:

5.5.1. У випадку прийняття Роботодавцем рішень, що обмежують чи 
порушують права Керівника, втручання в його оперативно-розпорядницьку 
діяльність, яке може призвести або вже призвело до погіршення результатів 
діяльності закладу.

5.5.2. У випадку хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню 
обов’язків за Контрактом та з інших причин.

5.6. У випадку дострокового розірвання Контракту відповідно до пунктів 5.4.,
5.5. Розділу V цього Контракту інша Сторона повідомляється у письмовій формі за 
2 місяці.

VI. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

6.1. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, 
передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним 
законодавством України та цим контрактом.

6.2. Спори між сторонами вирішуються в порядку, встановленому чинним 
законодавством України.

VII. СТРОК ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

7.1. Цей Контракт діє з « »__________ __ 20__ року по «___ »____________
20__року і набирає чинності з дня підписання Сторонами.

7.2. Сторони вживають заходів щодо дотримання конфіденційності умов цього 
контракту, крім визначених законом випадків.

7.3. Цей контракт укладений українською мовою, на ___ сторінках у двох
примірниках, які зберігаються у кожної зі Сторін і мають однакову юридичну силу.

7.4. Керівник, який звільняється, протягом 5 (п’яти) робочих днів після 
прийняття Роботодавцем відповідного рішення проводить інвентаризацію всіх 
матеріальних цінностей закладу освіти, наявних документів, справ та на підставі 
проведеної інвентаризації надає на затвердження Роботодавцю Акт приймання- 
передачі.



УИІ. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

8.1. Відомості про заклад освіти:
Повна назва: ______ ________________________________________
Місцезнаходження: ________________________________________

8.2. Відомості про Роботодавця:
Повна назва: ______________________
Місцезнаходження____________________
ПІБ керівника_________________________

8.3. Відомості про Керівника:
ПІБ__________________________________
Місце проживання (реєстрації)
номер службового телефону____________
номер домашнього телефону___________
серія, номер паспорта, ким і коли виданий

Роботодавець

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові)

___________________ 20__ р.

МП.

Керівник

(підпис)

(прізвище, ім’я та по батькові) 
____________________ 20___ р.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Виконавець: Данильченко А.М.
_________________ 2018 р.



СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ.___ __  СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від № МР
м. Суми

Про внесення змін до рішення Сумської
міської ради від 25 квітня 2018 року
№ 3362-МР «Про затвердження Порядку
призначення на посаду керівників
комунальних закладів охорони здоров’я
м. Суми»

З метою створення умов для реалізації положень статті 12 та пункту 10 
частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 
приведення окремих норм Порядку призначення на посаду керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я м. Суми у відповідність до чинного 
законодавства, керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення Сумської міської ради від 25 квітня 2018 року 
№ 3362-МР «Про затвердження Порядку призначення на посаду керівників 
комунальних закладів охорони здоров’я м. Суми», а саме:

1.1. підпункт 4) пункту 7 додатку до рішення викласти в новій редакції:
«4) міський голова або профільний заступник з питань діяльності

виконавчих органів ради (за згодою);»
1.2. пункт 9 додатку до рішення викласти в новій редакції:
«9. У разі утворення постійно діючої конкурсної комісії до її складу 

представники відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, представники 
громадськості, міський голова або профільний заступник з питань діяльності 
виконавчих органів Сумської міської ради (за згодою) та представник 
депутатського корпусу Сумської міської ради (за згодою) входять на постійній 
основі. Представники трудового колективу залучаються до складу конкурсної 
комісії для кожного закладу окремо.»;

1.3. пункт 13 додатку до рішення викласти в новій редакції:
«13. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на 

зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо 
відповідального становища, та посад з підвищеним корупційними ризиком (у



випадках, передбачених чинним законодавством) організовується відділом 
охорони здоров’я Сумської міської ради.»

2. Рішення набуває чинності з дня офіційного оприлюднення.
3. Організацію виконання цього рішення покласти на заступника міського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М. Лисенко

Ініціатор розгляду питання - міський голова
Проект рішення підготовлено відділом організаційно-кадрової роботи 
Доповідає: Антоненко А.Г



Комунальна установа
“Сумська міська клінічна лікарня №1”

вул. 20 років Перемоги, 13, м. Суми, 40021, тел./факс (0542) 701-301
е-таіі: ки8ткН@икі\пе1 код ЄДРПОУ 05519480

/7. .^7/7------ №_ 7/ Голові постійної комісії з питань
.Ла.Ж___ ;...... .. ...  ]-.....„.від__________

. . лі^ька міська' рада “ 
у. організації діяльності радя і 
Сумської міської ради

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

Шановний Віталію Анатолійовичу!

Адміністрація КУ «Сумська міська клінічна лікарне №1» звертається з 
проханням при затвердженні бюджету закладу на 2019 рік коштів передбачити 
кошти на придбання медикаментів та розхідного матеріалу для проведення 
високовартісного лікування громадян міста із застосуванням сучасних методів.

Розсіяний склероз - актуальна проблема сучасної неврології, що пов’язано 
з переважним ураженням осіб працездатного віку та швидкою їх 
інвалідизацією.

Хвороба розвивається здебільшого у осіб молодого віку і 
характеризується хронічним перебігом з переходом у І-ІІ групу інвалідності, 
різким обмеженням самообслуговування. Ця підступна недуга проявляється 
насамперед у порушенні можливості пересуватися через слабкість м’язів, 
погіршенням зору, виникненню проблем із травленням і ковтанням, 
утрудненням мовлення. Людина не в змозі навіть сама себе обслуговувати, не 
контролює емоції. Розсіяний склероз нерідко супроводжується депресією. 
Пацієнти досить швидко стають інвалідами, вибувають з побутової та 
професійної діяльності і стають тягарем для своїх рідних і для суспільства в 
цілому. Саме захворювання протікає з передуванням періодів.

Одним з методів лікування розсіяного склерозу є плазмаферез, який 
модифікує перебіг захворювання, дозволяє попередити часті загострення і, 
відповідно, сповільнює розвиток інвалідизації. КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №1» є єдиною лікарнею в місті, яка має як обладнання, так і 
підготовлених спеціалістів для проведення плазмаферезу. Якщо за кордоном 
вартість лікування таких хворих сягає тисяч доларів, то курс лікування 
методом плазмаферезу на базі нашого закладу вартує лише 10,0 тис грн. на рік 
на одного хворого.

На сьогоднішній день в м. Суми на обліку у лікарів-неврологів перебуває 
189 осіб з розсіяним склерозом, які потребують постійного медичного нагляду 
та тривалого дороговартісного лікування. Потреба на лікування методом 
плазмаферезу хворих мешканців міста з даною патологією становить 
1909,3 тис грн. нарік.



Враховуючи важливість реабілітаційного лікування осіб з обмеженими 
можливостями та з метою подовження періоду ремісії, зниження темпів 
інвалідизації, покращення якості життя хворим з розсіяним склерозом за 
ініціативою КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» до Міської комплексної 
програми Охорона здоров’я на 2016-2020 роки включена підпрограма 
«Лікування розсіяного склерозу методом плазмаферезу».

Однак, реальними коштами у поточному році підпрограма підкріплена не 
була. Разом з тим, за рахунок залучених коштів та коштів пацієнтів у 2018 році 
проліковано 55 хворих з вираженим позитивним результатом.

Враховуючи значну вартість необхідних витрат (1909,3 тис грн) вважаємо 
за можливе зменшити вказану суму до 1000,0 тис грн за рахунок зменшення 
кількості процедур на 1-ого хворого (один курс з 3-х процедур на рік замість 
рекомендованих двох), а також оплати частини витрат хворими.

Остеоартроз - одне з найбільш розповсюджених дегенеративно- 
деструктивних захворювань суглобів, яке властиве 30% людей, старших 60 
років. За останні роки зафіксовано зростання захворюваності на остеоартроз у 
5-9 разів. Медико-демографічні показники засвідчують продовження процесу 
«старіння» населення.

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

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

В середньому один ендопротез (Веипозка, Зігукеі) коштує 60 тисяч грн., 
також на медикаменти та розхідні матеріали потрібно ще біля 10 тисяч гривень. 
Таким чином, середня вартість ендопротезування кульшового суглобу 
становить близько 70 тисяч гривень. На даний час більшість хворих, які 
потребують ендопротезування, оперуються в інших обласних центрах - 
Чернівцях, Києві, Харкові. При цьому для операцій в клініках інших областей 
потрібна значно більша сума коштів. Такі хворі звертаються до міської влади з 
проханням про виділення коштів у сумі, що в рази перевищує вартість лікування 
за місцем проживання.

КУ «Сумська міська клінічна лікарня №1» має необхідну матеріальну 
базу, досвід та підготовлених фахівців для проведення операцій з 
ендопротезування. Потреба в коштах на ендопротезування кульшових суглобів 
20-ти мешканців м.Суми необхідно 1400,0 тис гривень.

Відповідно до вказаного до Міської комплексної програми Охорона 
здоров’я на 2016-2020 роки включена підпрограма «Ендопротезування 
суглобів», проте реальними коштами в поточному році заходи не підтверджені.

Згідно даних статистики в середньому за рік у місті реєструються 
приблизно 450 хворих на інфаркт міокарда та 22 500 хворих на стенокардії, з



них приблизно 25% осіб працездатного віку. Смертність хворих з інфарктом 
міокарда становить приблизно 15%, з них працездатного віку - приблизно 16%. 
Вказані пацієнти згідно сучасних стандартів якості надання медичної допомоги 
потребують проведення первинних перкутанних втручань, зокрема 
стентування або ж ангіопластики.

Натомість, згідно статистичних даних протягом 2017 року з 394 осіб, 
яким діагностований у КУ «СМКЛ №1» гострий інфаркт міокарда, лише 142 
хворим було проведено коронарографічне дослідження та 77 хворим проведено 
стентування інфарктзалежної артерії. За 6 місяців 2018 року в закладі 
проліковані 211 хворих з гострим інфарктом міокарда, серед яких інтервенційні 
методи лікування були проведені 71 хворому.

Таким чином, відсоток хворих, яким проведено стентування в гострому 
періоді інфаркту міокарда за 2017 рік складає лише 19,5%, а за 6 місяців 2018 
року - 33,5%, що не відповідає вимогам стандартів якості надання медичної 
допомоги.

Слід відмітити, що в м. Суми єдиним місцем, де можливе надання 
невідкладної інтервенційної допомоги з ГКС, є приватна структура - Медичний 
центр «Альфа-Медика» на базі КЗ «Сумський обласний клінічний 
кардіологічний диспансер».

В IV кварталі 2018 року у зв’язку з придбанням комунальною установою 
«Сумська міська клінічна лікарня №1» за кошти міського бюджету сучасного 
ангіографа перспективи лікування хворих з ГКС (гострий коронарний синдром) 
значно покращуються. Для проведення безперебійної ургентної допомоги 
хворим з ГКС в режимі 24 на 7 заклад потребує забезпечення стентами та 
допоміжними засобами.

Розрахункова потреба в коштах на придбання розхідного матеріалу для 
проведення стентування інфарктзалежних артерій мешканцям міста складає 
3300,0 тис гри. на рік (на 170 хворих). Враховуючи значну суму потреби, 
вважаємо також можливим придбання частини розхідних матеріалів хворими за 
власні кошти.

З метою покращення надання медичної допомоги населенню міста Суми, 
розширення обсягів високоспеціалізованої медичної допомоги, зниження 
смертності та інвалідності, просимо Вашої допомоги у вирішенні питання 
виділення у 2019 році коштів на придбання медикаментів та витратних 
матеріалів для

- лікування розсіяного склерозу (1000,0 тис грн.);
- проведення ендопротезування суглобів (1400,0 тис грн);
- проведення стентування інфарктзалежних судин (3300,0 тис грн).

Відповідний лист направлений до відділу охорони здоров’я Сумської 
міської ради.

З повагою 
головний лікар

Поратуй, 0542 70І-307

В.М.Домінас
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ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КУ „Сумська міська клінічна лікарня №5”
вул. М.Вовчок, 2, м. Суми, 40007, тел. (0542) 662-801, факс 662-800 

Е-таі1: £ог506@икг.пеі Код ЄДРПОУ 02000317

<2/О На______________ від_____________ ____

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.

Шановний Віталіє Анатолійовичу!

Адміністрація КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» звертається 
до Вас з наступним питанням.

В нашому лікарняному закладі у відділенні анестезіології з ліжками 
для інтенсивної терапії вийшло з ладу та потребує ремонту медичне 
обладнання: апарат для анестезії «ЬЕОІЧ», випуску 2010 року. За період 
експлуатації даний апарат неодноразово ремонтувався, зношеність його 
складає 80%. На сьогодні вийшов з ладу та підлягає заміні компресор ОК-50, 
у зв’язку з чим апарат знаходиться в неробочому стані.

Враховуючи, що вартість нового апарату становить понад 1 млн. грн., 
просимо Вас розглянути питання щодо виділення додаткових коштів в сумі 
181 000 грн. на послуги з поточного ремонту вище вказаного медичного 
обладнання КУ «СМКЛ №5» по КПКВК 0712010 "Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню" по КЕКВ 2282 «Окремі заходи 
розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до 
заходів розвитку» напрямок використання «Оплата послуг (крім
комунальних)».

З повагою,

Головний лікар

Лалоногова
66-28-05

Бондар

В.Ю. Петренко
■ ..м-м міська рдЇ.д'

. о р із з сД діяльності рад: і
Сумської міської ради <

••м ____.2о /Л і



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
Е-таіІ: УО2@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02013165

/У. /У- <£<?/</ № Ж?- СН -ЄНа№ 01-27/ІГ/1563 від 14.08.2018

Голові постійної комісії
з питань планування соціально- 
економічного розвитку, бюджету, 
фінансів, розвитку підприємництва, 
торгівлі та послуг, регуляторної 
політики
Шилову В.О.*, ' ■ ;' л л ? і і/ * / а , , л

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

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів для КУ 
«Сумська міська клінічна лікарня №5» для ремонту з додержанням санепід 
вимог хірургічного відділення №3 у сумі 250,00 тис.грн.

З 01.07.2018 року в КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» створене 
хірургічне відділення №3 з метою надання кваліфікованої спеціалізованої 
допомоги мешканцям міста Суми з гнійно-септичними захворюваннями, 
захворюваннями сечостатевої системи та прямої кишки.

Структура хірургічних спеціалізованих відділень була сформована за 
правилами реформування медичної галузі та згідно аналізу потреби профільних 
спеціалізованих ліжок для оздоровлення хворих хірургічною патологією району 
обслуговування лікарняного закладу. Цей підхід обумовлений тим, що кількість 
населення обслуговує І<У «Сумська міська клінічна лікарня №5» складає 
близько 100 тис. осіб, тобто лікарняний заклад самий потужний у м. Суми.

Хірургічне відділення №3 розміщене в приміщенні хірургічного корпусу 
№ 1 КУ «СМКЛ №5», яке потребує ремонту з додержанням санепід вимог. 
Необхідно здійснити поточний ремонт цистоскопічного та маніпуляційного 
кабінетів, санвузлів, коридору та двох палат. Виконання ремонтних робіт



необхідно проводити з обов’язковим дотриманням ДБН В2.2-10-2001 «Будинки і 
споруди. Заклади охорони здоров’я», ДБН В. 1.-7.-2002 «Пожежна безпека 
об’єктів будівництва».

Враховуючи вищевикладене відділ охорони здоров’я Сумської міської 
ради звертається до Вас з проханням виділення додаткових коштів у сумі 
250,00 тис. грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населення» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації 
державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» напряму 
використання «Оплата послуг крім комунальних».

В.о. начальника відділу /? О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавч- 
органів ради

М.О. Галицький

Нагорна 650-275



ЗАТВЕРДЖУЮ
Головж^лті^аЖУ «Сумської 

ікарні № 5»

. Петренко
2018 р.

Дефектний акт
на капітальний ремонт хірургічного відділення № З 

КУ «СМКЛ № 5»

Для дотримання нормативного стану приміщень та санітарних норм 
правил лікарняного закладу потребується капітальний ремонт. При виконанні 
даних робіт обов’язковим є дотримання наступних нормативно правових 
актів:

ДБН В2. 2-10-2001 заклади охорони здоров’я ДБН В.1.-7. 2002 пожежна 
безпека об’єктів будівництва.

№
п/п

Найменування робіт Одиниця
виміру

Кількість

Цитоскопічний кабінет
1 Плитка кахельна полуматова 

(4 ступень нест)
м2 15

2 Облицювальна (глянець) м3 40
3 Фарба масляна миюча кг 3
4 Дверний блок шт 1
5 Шпаклівка кг 20
6 Розетки електричні шт 8
7 Умивальник шт 1
8 Змішувач шт 1
9 Вентилятор (примусова

вентиляція
шт 1

10 Цемент кг 100
11 Клей плиточний кг 250
12 Фарба біла кг 6
13 Оббивка штукатурки т? 55
14 Демонтаж дверей шт 1
15 Пристрій розеток шт 8
16 Фарбування вікна шт 1
17 Монтаж заземлення розеток шт 8

Санвузел
1 Заміна унітаза шт 1



2 Умивальника шт 1
3 Кабіна душова шт 1
4 Вікно пластик шт 1
5 Плітка полова м2 15
6 Побілка стін та стелі м~ 35

Перев’язочна
1 Плитка м2 40
2 Заміна вікна шт 1
3 Заміна реф. лампи шт 1

Маніпуляційний кабінет
1 Фарбування стін м зо
2 Плітка кахельна м“ 15
3 Вікно пластик шт 1

Коїзидор
1 Устройство перегородки 3 

установкою пластикових з 
дверей

шт 1

2 Плітка полова 2м 70
3 Ремонт стін м2 150
4 Заміна світильників шт 12

Палата № 5
1 Ремонт стін м2 ЗО
2 Ремонт стелі м2 зо
3 Вікно пластик шт 2
4 Умивальник шт 1
5 Змішувач шт 1
6 Світильник шт 2
7 Двері пластикові шт 1

Палата № 7
1 Ремонт стін м2 ЗО
2 Ремонт стелі м2 ЗО
3 Вікно пластик шт 2
4 Умивальник шт 1
5 Змішувач шт І
6 Світильник шт 2
7 Двері пластикові шт 1

Орієнтована вартість для проведення капітального ремонту 
хірургічного відділення № З КУ «СМКЛ № 5» складає 250 тисяч грн.

Склав: __
Начальник технічного ~ В.В. Скрипка



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
Е-таіІ: У02@зтг.£0У.иа Код ЄДРПОУ 02013165

//• Р& Х° <№■ СУ- На№ _________________ від____________

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

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

[/ Мельнику В.А.

^./‘.ЕТТа МІСЬКА РАДА 
_ ■ " з організації діяльності ро;.>' 

Сумської міської ради 

Чхідкий №

Є

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
92,9 тис. грн. на "Оплату послуг (крім комунальних)” КУ «Сумська міська 
клінічна лікарня №4».

У зв’язку з реформуванням галузі «Охорона здоров’я» КУ «Сумська 
міська клінічна лікарня №4» опинилася в скрутному матеріальному становищі, а 
саме на оплату деяких послуг не вистачає коштів у сумі 92,9 тис. грн..:

- Послуги з технічного обслуговування та поточного ремонту котельні
( в опалювальний період) - 33,0 тис. грн.

- Охорона позавідомча - 59,9 тис, грн.
Фактичні видатки 2017 року складають 624,3 тис. грн., в т.ч.

вторинна ланка 561,9 тис. грн. , первинна ланка 62,4 тис. грн. Вцілому 
затверджена сума видатків по КЕКВ 2240 в 2018 році складає 437,0 тис. грн., що 
становить 70% від фактичних витрат 2017 року.

З 01.07.2018 року приміщення за адресою вул.Металургів,3 8 залишились 
без охорони. Враховуючи те, що на території знаходяться будівлі (харчоблок, 
овочесховище, складські приміщення, гараж), в яких після 17.00 відсутні 
співробітники можливі випадки крадіжок матеріальних цінностей. Також мають



місце випадки правопорушень та неналежної поведінки у хворих та їх 
відвідувачів, з якими медичний персонал не в змозі впоратися самотужки. 
Медичний персонал відмовляється ходити в інші корпуси без охорони. Тому 
звертаємося з проханням виділити кошти на охорону території стаціонару.

Зважаючи на те, що закінчилась підготовка до осінньо - зимового сезону 
та опалювального періоду, необхідні кошти на технічне обслуговування та 
поточний ремонт котельні (в опалювальний період). В зв’язку з тим, що у 
вересні 2018 року планується пробний запуск газової котельні, терміново 
потрібно укласти договір на її обслуговування, а кошти в закладі відсутні.

Зважаючи на вищевикладене, відділ охорони здоров’я Сумської міської 
ради просить Вас розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
92,9 тис. грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» на КЕКВ 
2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку» за напрямом використання «Оплата послуг 
(крім комунальних).

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

Нагорна 650-275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
Е-шаіІ: УО2@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02013165

Ус/-РР'ДМ № <&/-Р/’@9 На№ _________________від

; СУМСЬКА МІСЬКА 
і С.’зділ з організації діяльності 
1 Сумської міської ради 

. Вхідний № 3 і

. 0ІД "--^^2" 20 і

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

Голові постійної комісії 
і з питань охорони здоров’я, соціального

У захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї, молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі
97,9 тис. грн. на "Оплату послуг (крім комунальних)” КУ «Сумська міська 
клінічна лікарня №4».

У зв’язку з реформуванням галузі «Охорона здоров’я» КУ «Сумська 
міська клінічна лікарня №4» опинилася в скрутному матеріальному становищі, а 
саме на оплату деяких послуг не вистачає коштів у сумі 97,9 тис. грн:

- Замовлення токінів (електронний підпис) - 10,2 тис. грн.
- Поточний ремонт медичного обладнання - 13,5 тис. грн.
- Технічне обслуговування рентгенологічного обладнання

- 7,2 тис. грн.
- Виготовлення паспорту водного господарства - 27,0 тис. грн.
- Послуги з технічного обслуговування ліфтів - 3,0 тис. грн.
- Послуги з технічного огляду та ремонту автотранспорту

- 8,0 тис. грн.
- Метрологічна повірка медичного обладнання - 8,7 тис. грн.
- Ремонт побутової техніки (пральна машина) - 2,5 тис. грн.



Поточний ремонт приміщень (порив труби водопостачання)
- 17,8 тис. грн.

Фактичні видатки 2017 року складають 624,3 тис. грн., в т. ч. 
вторинна ланка 561,9 тис. грн. , первинна ланка 62,4 тис. грн. В цілому 
затверджена сума видатків по КЕКВ 2240 в 2018 році складає 437,0 тис. грн., що 
становить 70% від фактичних витрат 2017 року.

На сьогоднішній день в лікарні наявна медична техніка та побутове 
обладнання, яке вийшло з ладу та потребує тимчасового ремонту (автоклави, 
пральна машина).

При відсутності паспорту водного господарства КП «Міськводоканал» 
відмовляється укладати договір на водопостачання та водовідведення на 2019 
рік.

Зважаючи на вищевикладене відділ охорони здоров’я Сумської міської ради 
просить Вас розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
97,9 тис. грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна стаціонарна медична 
допомога населенню» для КУ «Сумська міська клінічна лікарня №4» на КЕКВ 
2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм, 
не віднесені до заходів розвитку» за напрямом використання «Оплата послуг 
(крім комунальних).

В.о. начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

М.О. Галицький

Нагорна 650-275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
Е-таі1: УО2@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02013165

На№ 162 від 06.09.2018

■ сумська міська” рада 
і Відділ з організації діяльності ради < 
| Сумської міської ради 

І Вхідний №
{СІА20

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

У

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

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів для 
комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 
санітарної допомоги №2» Сумської міської ради для проведення капітального 
ремонту ліфта по вул. Привокзальна, 3-а у сумі 299187,00 грн.

До теперішнього часу два ліфти, які знаходяться в будівлі по 
вул. Привокзальна, 3-а не експлуатувалися тривалий час. Після прийняття 
рішення про розміщення в даній будівлі КНП «ЦПМСД №2» СМР була 
проведена робота з метою відновлення роботи одного ліфта.

Відповідно до висновку технічної експертизи (від 27.08.2018), проведеної 
ДП «Сумський експертно-технічний центр Держпраці» був складений кошторис 
на проведення капітального ремонту одного ліфта на суму 299187,00 грн. (ПРБП 
«Рембуд»).

В будівлі по вул. Привокзальній, 3-а обслуговується 28 тисяч населення 
міста, серед них люди похилого віку, люди з обмеженими можливостями, діти, 
тому одією з першочергових проблем, які впливають на організацію надання 
медичної допомоги населенню міста - безпечна робота ліфта.



Враховуючи вищевикладене відділ охорони здоров’я Сумської міської 
ради звертається до Вас з проханням виділення додаткових коштів у сумі 
299187,00 грн. по КПКВК 0712111 «Первинна медична допомога населенню, 
що надається центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги» 
за напрямком використання коштів «Капітальний ремонт інших об’єктів».

В.о. начальника відділу

Погоджено:
Заступник міського голови з 
питань діяльності виконавчих 
органів ради

О.Ю. Чумаченко

М.О. Галицький

Нагорна 650-275



Сумська міська рада
ВІДДІЛ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

вул. Леваневського, 26, м. Суми, 40022, тел. (0542) 650-553 
Е-таіІ: УО2@зтг.§оу.иа Код ЄДРПОУ 02013165

4^/У~На № від

; С ■ МСЬКА МІСЬКА РАДА 
і Сі сдід з організгцн діяльності ради • 

Сумської міської ради ■ 

Вхідний № Л/ЇУ-ЇЗ
; __ 20 М-

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

Голові постійної комісії 
з питань охорони здоров’я, соціального 

\ захисту населення, освіти, науки,
культури, туризму, сім’ї, молоді і спорту 
Мельнику В.А.

Відділ охорони здоров’я Сумської міської ради звертається до Вас з 
проханням розглянути можливість виділення додаткових коштів у сумі 
45,4 тис. грн. на виплату пільгових пенсій лікувально-профілактичних закладів 
міста.

Місячна сума пільгових пенсій складає близько 15635,69 грн., на вересень - 
грудень потреба становить 125293,36 гри. Затверджені кредити на вересень - 
грудень 77615,00 грн. Нестача коштів враховуючи залишки коштів по виплаті 
пенсій становить 45421,71 грн.

Нестача коштів виникла у зв’язку з відокремленням первинної ланки. 
Пільгові пенсії були розраховані у кошторисі первинної ланки. На теперішній 
час особи, залишились працювати на вторинній ланці.

Зважаючи на вищевикладене просимо розглянути можливість виділення 
додаткових коштів у сумі 45,4 тис. грн. по КПКВК 0712010 «Багатопрофільна 
стаціонарна медична допомога населенню»: КУ «Сумська міська клінічна 
лікарня №4» - 18,5 тис. грн..; КУ «Сумська міська клінічна лікарня №5» - 26,9 
тис.грн. на КЕКВ 2282 «Окремі заходи розвитку по реалізації державних



(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» за напрямами 
використання «Виплата пенсій і допомоги».

В.о, начальника відділу О.Ю. Чумаченко

Погоджено:
Заступник міського голови з
питань діяльності виконавчих—----
органів ради

Нагорна 650-275



Інформація щодо виплати коштів на пільгові пенсії по "Виплата пенсій і допомоги" в 2018 році

грн

Помісячні асигнування Разом 8 місяців вересень жовтень листопад грудень всього

КПКВК 0712010 Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню

Потреба на рік 247914,35 30511.88 30927,16 30927,16 32927,16 373207,71

Затвердено кошторисом на 
рік 250171 20896 25220 25470 6029 327786
Профінансовані видатки 248079.8 0 О 0 0 248079,8

Необхідно додатково на рік -2256,65 9615,88 5707,16 5457,16 26898,16 45421,71

КУ "Сумська міська клінічна лікарня N9 4"

Потреба на рік 167014,49 19927,16 19927,16 19927,16 19927,16 246723,13

Затвердено кошторисом на 
рік 167920 20500 16750 17000 6029 228199
Профінансовані видатки 167014,49 167014,49

Необхідно додатково на рік -905,51 -572,84 3177,16 2927,16 13898,16 18524,13

КУ "Сумська міська клінічна лікарня № 5"

Потреба на рік 80899,86 10584,72 11000 11000 13000 126484,58

Затвердено кошторисом на 
рік 82251 396 8470 8470 99587
Профінансовані видатки 81065,31 81065,31

Необхідно додатково на рік -1351,14 10188,72 2530,00 2530.00 13000.00 26897,58



Проект оприлюднено 
2^. 09.78

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ . СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від 2018 року № -МР —-
м. Суми 1 ц /

Про припинення комунальної
установи «Сумська міська клінічна
лікарня № 1» шляхом реорганізації в
порядку перетворення в комунальне
некомерційне підприємство «Клінічна
лікарня № 1» Сумської міської ради

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості 
обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців м. Суми, 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони 
здоров'я та їх фінансового забезпечення, відповідно до статей 
104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 
кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Основи 
законодавства України про охорону здоров’я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від ЗО листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я», керуючись пунктом ЗО 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальну установу «Сумська міська клінічна 
лікарня № 1» шляхом реорганізації в порядку перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 1» Сумської міської ради.

2. Створити комісію з реорганізації комунальної установи 
«Сумська міська клінічна лікарня № 1» згідно з додатком 1.



3. Комісії з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи щодо 
припинення комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1» в 
порядку та строки не менші двох місяців з дня оприлюднення повідомлення 
щодо його припинення відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Визначити строк 2 місяці з дати публікації повідомлення для задоволення 
кредиторських вимог.

4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Клінічна лікарня № 1» Сумської міської ради згідно з додатком 2 до цього 
рішення.

5. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - директор, який призначається на посаду 
уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони 
здоров’я на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту на строк 
від трьох до п’яти років та звільняється відповідно до чинного законодавства.

6. Уповноважити на підписання заяви та подання документів
на реєстрацію юридичних осіб по комунальному некомерційному 
підприємству «Клінічна лікарня № 1» Сумської міської ради -
Домінас Валентину Михайлівну.

7. Установити, що комунальне некомерційне підприємство «Клінічна 
лікарня № 1» Сумської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1», у тому числі 
щодо здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М.Лисенко
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

2018

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом охорони здоров’я Сумської міської ради 
Доповідач: Чумаченко О.Ю.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 1» шляхом
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна лікарня № 1» Сумської міської 
ради»
від 2018 року № -МР

Склад комісії по реорганізації
комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1»

Домінас
Валентина
Михайлівна

головний лікар комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 1», голова комісії, 
реєстраційний номер облікової картки платника 
податків **********

Прядко заступник начальника відділу охорони здоров’я
Юрій Олександрович Сумської міської ради, секретар комісії,

реєстраційний номер облікової картки платника 
податків **********

Члени комісії:

Хекало
Світлана Анатоліївна

Колодка
Валентина Павлівна

Лапенко 
Ірина Іванівна

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, 
реєстраційний номер облікової картки платника

* Ч- «А» Ч-* "4* *4* Ч*

заступник головного бухгалтера комунальної 
установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1», 
реєстраційний номер облікової картки платника

ДаТКІВ **********

начальник відділу обліку комунального майна 
управління майна департаменту ресурсних платежів 
Сумської міської ради, реєстраційний номер 
облікової картки платника податків **********

Сумський міський голова 
завець: Чумаченко О.Ю.І/ 2018

О.М.Лисенко



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи 
«Сумська міська клінічна лікарня № 1» 
шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне некомерційне 
підприємство «Клінічна лікарня № 1» 
Сумської міської ради»
від 2018 року № -МР

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № і»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:
40021, м. Суми, вул. 20 років Перемоги, 13

м, Суми 
2018



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі та відповідно до Конституції 
України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів 
України, у тому числі Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», постанов Верховної Ради України, актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів 
охорони здоров’я наказів та Інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, 
загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів 
виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, а також інших актів законодавства України.

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 1» 
Сумської міської ради (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я - 
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 
вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на 
умовах, встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.3. Підприємство створено на підставі рішення Сумської міської ради
від 2018 року Яз -МР, є єдиним майновим комплексом та
належить територіальній громаді міста Суми на праві комунальної власності.

1.4. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 1», у тому числі 
щодо здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, що є загальнообов’язковими для всіх закладів охорони 
здоров’я, наказами, інструкціями Міністерства охорони здоров’я України та 
Національної служби здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними 
актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями 
Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Сумського 
міського голови, наказами виконавчого органу Сумської міської ради, що 
здійснює повноваження в галузі охорони здоров’я (далі - Уповноважений 
орган) та цим Статутом.

1.6. Засновником, Власником та органом управління майном 
Підприємства є територіальна громада міста Суми в особі Сумської міської 
ради (надалі - Засновник).

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Сумській міській раді, її виконавчому комітету, Сумському міському голові та 
Уповноваженому органу.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.

1.9. Підприємство створено в порядку, визначеному законом, що 
регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб



територіальної громади м. Суми в наданні медичних послуг та є 
неприбутковим.

1.10, Статут Підприємства затверджується Засновником та реєструється 
згідно з чинним законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Українською мовою:

повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна лікарня № 1» Сумської міської ради;

скорочене найменування: КНП «Клінічна лікарня № 1» СМР.
2.1.2. Англійською мовою:

повне найменування: Мипісіраї Иоп-соттегсіа! Ог^апігаііоп 
«Сііпісаі Нозрйаі № 1» оГЗиту Сіїу Соипсії;

скорочене найменування: МЛО «Сііпісаі Нозріїаі № 1» о£ 8СС.
2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 40021, м. Суми, 

вул. 20 років Перемоги, 13

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1, Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення 

медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в 
порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 
Підприємства є:

3.2.1. Лікувально-діагностична робота:
3.2.1.1. Створення разом із Засновником та Уповноваженим органом 

умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги 
населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- 
діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів 
Підприємства;

3.2.1.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг 
вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої кваліфікованої 
амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги, у тому числі 
невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики 
і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, допомоги вдома, 
зменшення рівня захворюваності та підвищення якості медичної допомоги, а 
також здійснення консультативного прийому населення.

3.2.1.3. Проведення експертизи тимчасової непрацездатності та 
контролю за видачею листків непрацездатності;

3.2.1.4. Направлення осіб на лікарсько-консультативну комісію 
вищого рівня та медико-соціальну експертну комісію для встановлення 
інвалідності;

3.2.1.5. Проведення щеплень;



3.2.1.6. Планування, організація, участь та контроль за проведенням 
профілактичних оглядів, надання невідкладної допомоги, профілактики, 
діагностики та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, 
фізіологічних (під час вагітності) станів, надання медичної допомоги вдома, 
зменшення рівня захворюваності та підвищення якості медичної допомоги;

3.2.1.7. Надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на 
останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс 
заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань 
пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей.

3.2.1.8. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової 
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.1.9. Упровадження нових форм та методів профілактики, 
діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.1.10. Участь у визначенні проблемних питань надання медичної 
допомоги населенню міста Суми та шляхів їх вирішення;

3.2.1.11. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення усіх вікових 
категорій доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;___________

3.2.1.12. Забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 
засобів;

3.2.1.13. Зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.2.1.14. Використання, зберігання донорської крові;
3.2.1.15. Здійснення іншої, не забороненої законодавством, діяльності, 

необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально- 
діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості 
кадрового потенціалу Підприємства;

3.2.1.16. Надання платних послуг з медичного обслуговування 
населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.1.17. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають первинну, вторинну медичну допомогу;

3.2.1.18. Проведення заходів, спрямованих на створення та підтримку 
стану постійної готовності системи захисту населення на випадок стихійного 
лиха, епідемій, аварій на виробництві, тощо.

3.2.1.19. Визначення потреби Підприємства та населення у лікарських 
засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 
якісною медичною допомогою.

3.2.1.20. Моніторинг забезпечення та раціональне використання 
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів.



3.2.1.21. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на 
безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) 
амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).

3.2.1.22. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної 
допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони 
здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, 
встановленому законодавством.

3.2.1.23. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з 
метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних 
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного 
обслуговування.

3.2.1.24. Медичне обслуговування іноземних громадян та осіб без 
громадянства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.2.2. Організаційно-методична робота:
3.2.2.1. Аналітично-інформаційна діяльність;
3.2.2.2. Організація взаємодії з іншими суб’єктами надання медичної 

допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта, 
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

3.2.2.3. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію 
та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають 
вторинну/спеціалізовану та третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, а також відбору хворих та направлення на санаторно-курортне 
лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;

3.2.2.4. Участь у проведенні інформаційної та освітньо- 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу 
життя;

3.2.2.5. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у 
визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового 
забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.2.6. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих 
захворювань у порядку визначеному відповідними програмами 
та законодавством;

3.2.2.7. Надання рекомендацій Уповноваженому органу та
Засновнику щодо розробки планів розвитку медичної допомоги населенню;

3.2.2.8. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.2.9. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання 
медичної допомоги населенню усіх вікових категорій, у тому числі залучення



лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці, підтримка професійного 
розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.2.10. Участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного 
реєстру пацієнтів;

3.2.2.11. Дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології, 
захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів.

3.2.2.12. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних 
для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів), обладнання та інвентарю.

3.2.2.13. Надання медичної допомоги населенню безкоштовно в межах 
бюджетного фінансування.

3.2.2.14. Надання платних послуг із медичного обслуговування 
населення відповідно до чинного законодавства України.

3.2.2.15. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають медичну допомогу у межах та у спосіб, визначених 
законодавством;

3.2.2.16. Надання послуг медичної допомоги за договорами з 
юридичними та фізичними особами;

3.2.2.17. Організація та проведення клінічних досліджень.
3.2.2.18. Надання послуг іншим суб’єктам господарювання, що 

надають медичну допомогу населенню.
3.2.2.19. Здійснення збирання, накопичення, обробку, використання, 

поширення, захист, знищення персональних даних, з метою реалізації відносин 
у сфері охорони здоров’я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу 
на Підприємстві.

3.2,3, Наукова робота:
3.2.3.1. Розробка та впровадження нових технологій, обладнання та 

методів профілактики, діагностики та лікування;
3.2.3.2. Участь у підготовці медичних працівників шляхом надання 

баз для навчання студентів Сумського медичного інституту Сумського 
державного університету, середніх навчальних медичних закладів на підставі 
укладених договорів;

3.2.3.3. Здійснення спільно з Сумським медичним інститутом 
Сумського державного університету та іншими закладами освіти, науково- 
дослідними інститутами медичного профілю, педагогічної, лікувально- 
діагностичної, науково дослідної роботи;

3.2.3.4. Вивчення та впровадження в практику Підприємства 
сучасних методів і заходів діагностики та лікування, організації прогресивних 
форм роботи.

3.2.3.5. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, 
фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.



3.2.3,6. Видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні,
навчальні та довідкові видання), видавництво учбової та монографічної 
літератури, навчально-методична, науково-дослідницька робота.

3.3. Підприємство має право здійснювати медичну, наукову, фінансово- 
господарську діяльність. Предметом діяльності Підприємства можуть також 
бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. 
Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі 
дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

3.4. Підприємство має право проводити зовнішньоекономічну 
діяльність згідно із законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 
майном, що є власністю територіальної громади м. Суми на праві оперативного 
управління. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів Підприємства.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
організовує надання медичних та інших послуг і реалізує їх за цінами 
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути 
юридичної особи.

4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати 
майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка 
бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та 
міжнародних судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність, визначає та затверджує штатний розпис у 
встановленому порядку.



4.10. Підприємство надає послуги з медичного обслуговування 
населення (медичні послуги) на підставі ліцензії на медичну практику. 
Підприємство має право здійснювати лише ті види медичної практики, які 
дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади міста Суми і закріплюється за ним на праві оперативного управління. 
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, грошові 
кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких 
відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам). Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 
знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 
Засновником.

5.3. Статутний капітал Підприємства становить: ___________
( _____ _ _____ ________ ) гривень____ копійок.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.4.1. Комунальне майно, передане Підприємству в установленому 

законодавством порядку;
5.4.2. Кошти місцевого бюджету, державної субвенції;
5.4.3. Кошти, отримані за договорами з органом, що реалізує державну 

політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення;

5.4.4. Кошти, одержані за програмами державно-приватного партнерства;
5.4.5. Власні надходження Підприємства: кошти від здійснення 

господарської діяльності, надання платних послуг, здачі в оренду (зі згоди 
Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та 
інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.4.6. Цільові кошти;
5.4.7. Грантові кошти;
5.4.8. Кредити банків;
5.4.9. Страхові відшкодування, страхові платежі, що здійснені на користь 

третіх осіб та отримані відповідно до законодавства;
5.4.10. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.4.11. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб;

5.4.12. Надходження коштів на виконання міжнародних, державних 
та місцевих програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку 
медичної галузі;



5.4.13. Кошти міжнародних донорів; у
5.4.14. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань за згодою та під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовується відповідно до 
чинного законодавства України та положень цього Статуту. Доходи (прибутки) 
Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, що 
передбачені цим Статутом.

5.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні 
п. 1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для 
оплати праці, фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 
Статутом.

5.9. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

5.10. Підприємство користується встановленими пільгами по
оподаткуванню, передбаченими законодавством.

5.11. Підприємство є одержувачем бюджетних коштів або 
розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня в межах затверджених 
бюджетних асигнувань.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право;
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 
отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
Підприємство завдань;

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності 
кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства;

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно 
до законодавства;

6.1.5. Укладати з міжнародними організаціями (донорами) договори, 
меморандуми, угоди на отримання методичної, матеріальної, фінансової 
допомоги;



6.1.6. Здійснювати тендерні процедури, укладати договори з 
постачальниками товарів, виконавцями робіт та надавачами послуг, а також 
проводити контроль за їх виконанням;

6.1.7. На отримання місцевої фінансової допомоги, локальної субсидії для 
виконання енергоаудитів будівель, заходів з підвищення енергоефективності та 
інших заходів, у тому числі у рамках реалізації державних та міжнародних 
проектів;

6.1.8. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;

6.1.9. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 
своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, 
науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;

6.1.13. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
законодавства України;

6.1.14. Проводити списання, передачу в оренду, обмін, а також інші дії 
щодо майна з дозволу виконавчого органу, уповноваженого управляти майном 
комунальної власності, за погодженням з Уповноваженим органом;

6.1.15. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно- 
правовими актами та цим Статутом;

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну 
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.2.3. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету 
діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в 
галузі охорони здоров’я міста Суми;

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та 
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 
законодавства України;

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників;

6.2.8. Забезпечувати цільове використання, закріпленого за Підприємством, 
майна;



використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

6.2.10. Забезпечувати надання медичної інформації з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством;

6.2.11. Забезпечувати дотримання права на лікарську таємницю;
6.2.12. Визначати форми і системи оплати праці, зокрема 

встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядок та 
умови заохочення, у тому числі преміювання, розмір премій, інших винагород 
відповідно до внутрішніх актів підприємства, законодавства України та цього 
Статуту.

6.3. Підприємство проводить обробку персональних даних:
6.3.1. Бази «Працівники» з метою забезпечення реалізації трудових, 

соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, 
військового обліку;

6.3.2. Бази « Пацієнти» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
охорони здоров’я;

6.3.3. Бази «Підрядник» з метою забезпечення реалізації адміністративно- 
правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 
обліку.

6.4. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх 
захист. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законом України 
відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього 
Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу та 
Директора щодо господарського використання комунального майна і участі в 
управлінні трудового колективу.

7.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
7.2.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін;
7.2.2. Прийняття рішень щодо розпорядження майном, яке передане 

Засновником Підприємству на праві оперативного управління;
7.2.3. Погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.2.4. Прийняття рішень щодо участі Підприємства в господарських 
товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях підприємств тощо;

7.2.5. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію чи 
перепрофілювання Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з 
припинення, затвердження ліквідаційного балансу;



7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду 
Уповноваженим органом на конкурсній основі, шляхом укладення з ним 
контракту на строк від трьох до п’яти років та звільняється у порядку, 
встановленому законодавством України та з підстав, передбачених у контракті 
з Директором.

7.4. Директор Підприємства:
7.4.1. Підпорядковується, підзвітний та підконтрольний Засновнику й 

Уповноваженому органу та несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

7.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує 
від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 
відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 
банків поточні та інші рахунки;

7.4.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника 
та Уповноваженого органу;

7.4.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню згідно 
з вимогами нормативно-правових актів України медичної допомоги;

7.4.5. У межах повноважень керівника, основних напрямів діяльності та 
відповідно до завдань і цілей Підприємства, використовує майно та 
розпоряджається коштами Підприємства відповідно до законодавства, 
цільового призначення майна та вимог цього Статуту;

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.4.7. Забезпечує ефективне використання і збереження, закріпленого за 
Підприємством на праві оперативного управління, майна;

7.4.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації;

7.4.9. Негайно доводить до відома Уповноваженого органу та повідомляє 
відповідні органи про зміни вданих про Підприємство, внесення яких є 
обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;

7.4.10. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу 
квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема, щорічно 
до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 
основних засобів, звіт про оренду майна, інформацію про наявність вільних 
площ, придатних для надання в оренду;

7.4.11. Надає на затвердження Уповноваженому органу у терміни, 
визначені чинним законодавством України, фінансовий план Підприємства;

7.4.12. Затверджує структуру Підприємства, порядок внутрішньої 
організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства;



7.4.13. Затверджує положення про структурні підрозділи 
Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, 
зокрема;

7.4.13.1. Положення про преміювання працівників за підсумками 
роботи Підприємства;

7.4.13.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як 
благодійні внески, гранти та дарунки;

7.4.13.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку 
лікарських засобів та медичних виробів.

7.4.14. Визначає та затверджує штатну чисельність Підприємства 
з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення 
належної доступності та якості медичної допомоги;

7.4.15. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення 
з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством 
про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 
працівниками Підприємства;

7.4.16. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції 
працівників Підприємства;

7.4.17. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання 
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

7.4.18. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним 
розписом;

7.4.19. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, спосіб та терміни, визначені законодавством 
України;

7.4.20. Проводить прийом працівників Підприємства та населення з 
особистих питань у спеціально відведений час. Забезпечує своєчасний розгляд 
пропозицій, скарг та заяв громадян;

7.4.21. Відповідно до чинного законодавства та колективного 
договору визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати. Вживає 
заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також 
передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.4.22. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці;

7.4.23. Складає опис істотних передбачуваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції та результати діяльності Підприємства, та 
визначає заходи щодо управління такими ризиками;

7.4.24. Забезпечує відповідно до вимог статті 78 Господарського 
кодексу України оприлюднення інформації про діяльність Підприємства;

7.4.25. Забезпечує надання на протести, постанови, подання, листи, 
запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів 
ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та 
мотивованих відповідей;



7А26. Розглядає пропозиції Спостережної Ради Підприємстваг-Що
надаються в межах її компетенції, вживає заходи для усунення виявлених 
порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у підприємстві;

7.4.27. Приймає рішення про здійснення переоцінки основних 
засобів;

7.4.28. Замовляє проведення зовнішнього аудиту Підприємства;
7.4.29. Подає проектні пропозиції для участі у конкурсах на 

отримання грантів;
7.4.30. Затверджує порядок надходження і використання коштів, 

отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.
7.4.31. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 

Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 
Уповноваженим органом і Директором Підприємства;

7.4.32. Несе відповідальність за:
7.4.32.1. Формування та виконання фінансового плану і плану 

розвитку Підприємства;
7.4.32.2. Своєчасність надання, достовірність та обґрунтованість 

планування окремих показників та звітності;
7.4.32.3. Результати господарської діяльності Підприємства;
7.4.32.4. Виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 

якість послуг, що надаються;
7.4.32.5. Використання, наданого на праві оперативного управління 

Підприємству, комунального майна територіальної громади м. Суми спільної 
власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, 
цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.4.32.6. Збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства 
в порядку та на умовах, визначених законодавством України;

7.5. Уповноважений орган:
7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани розвитку Підприємства та звіти про їх виконання;
7.5.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання;
7.5.3. Розглядає та затверджує звіт про виконання показників фінансового 

плану;
7.5.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють 
відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом та 
затвердженого наказом керівника Підприємства;

7.5.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
власністю територіальної громади м. Суми та закріплене за Підприємством на 
праві оперативного управління;

7.5.6. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність стороною 
яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що 
перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність.



органу, вважаються неукладеними;
7.5.7. Укладає з Підприємством договори про здійснення медичного 

обслуговування населення;
7.5.8. Проводить планові та позапланові перевірки діяльності 

Підприємства;
7.5.9. Здійснює інші повноваження у межах та у спосіб, визначені 

законодавством.
7.6. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом:
7.6.1. Призначає на посади та звільняє заступників Директора, головного 

бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів;
7.6.2. Укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди з платного навчання 

персоналу за рахунок Підприємства;
7.6.3. Приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про 

прощення боргу;
7.6.4. Вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
7.6.5. Вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, 

роботи або послуги чи сума коштів, вартість яких складає від 10 відсотків 
(включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової 
звітності, і господарські зобов’язання, щодо яких є заінтересованість.

7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства 
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення 
і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому 
законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості 
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування 
населення Підприємством, фінансово-госоподарської діяльності на 
Підприємстві створюється Спостережна Рада за рішенням Засновника 
(Уповноваженого органу) в разі укладення головними розпорядниками 
бюджетних коштів договорів про медичне обслуговування населення. До 
Спостережної Ради обираються не більше 5 осіб, строком на 3 роки.

7.10. Спостережна Рада Підприємства складається з:
7.10.1. Одного представника Засновника Підприємства 

(уповноваженого ним органу);
7.10.2. Одного представника Уповноваженого органу;
7.10.3. Одного депутата Сумської міської ради (за згодою);
7.10.4. Представників громадськості та громадських об’єднань, 

діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, 
організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони 
здоров’я (за згодою) - двох осіб.



7.11. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережися Ради 
Підприємства і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1, Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 
які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 
Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування. Представники первинної профспілкової організації 
представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства 
відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язано створювати умови, які 
б забезпечували участь працівників у його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства:
8.2.1. Розглядає і затверджує колективний договір;
8.2.2. Вирішує питання самоврядування трудового колективу;
8.2.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

соціальних пільг;
8.2.4. Бере участь у розробці і прийнятті правил внутрішнього трудового 

розпорядку,
8.3. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

8.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор 
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.

8.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу 
з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.6. Право укладання колективного договору надається Директору 
Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 
не менш ніж один раз на рік.

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, 
а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності та 
інші надходження відповідно до вимог чинного законодавства. Форми 
і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат



о
Проект оприлюднено 

Ж. О&.

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ХЬІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від
м. Суми 7 V

Про припинення комунальної
установи «Сумська міська клінічна
лікарня № 4» шляхом реорганізації в
порядку перетворення в комунальне
некомерційне підприємство «Клінічна
лікарня № 4» Сумської міської ради

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості 
обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців м. Суми, 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони 
здоров'я та їх фінансового забезпечення, відповідно до статей 
104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 
кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від ЗО листопада 2016 року№ 1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я», керуючись пунктом ЗО 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальну установу «Сумська міська клінічна 
лікарня № 4» шляхом реорганізації в порядку перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради.

2. Створити комісію з реорганізації комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 4» згідно з додатком 1.



3. Комісії з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи щодо 
припинення комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 4» в 
порядку та строки не менші двох місяців з дня оприлюднення повідомлення 
щодо його припинення відповідно до вимог чинного законодавства України. 
Визначити строк 2 місяці з дати публікації повідомлення для задоволення 
кредиторських вимог.

4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради згідно з додатком 2 до цього 
рішення.

5. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - директор, який призначається на посаду 
уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони 
здоров’я на конкурсній основі, шляхом укладення з ним контракту на строк 
від трьох до п’яти років та звільняється відповідно до чинного законодавства.

6. Уповноважити на підписання заяви та подання документів на
реєстрацію юридичних осіб по комунальному некомерційному підприємству 
«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради -
Сухомлина Андрія Олександровича.

7. Установити що комунальне некомерційне підприємство «Клінічна
лікарня № 4» Сумської міської ради є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумська міська клінічна
лікарня № 4» у тому числі щодо здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М.Лисенко
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рІИіеННЯ ПІДГОТОВЛеНО ВІДДІЛОМ ОХОрОНИ Здоров’я Сумської міської ради 

Доповідач: Чумаченко О.Ю.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 4» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської 
ради»
від 2018 року № -МР

Склад комісії по реорганізації
комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 4»

Сухомлин
Андрій
Олександрович

головний лікар комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 4», голова комісії, 
реєстраційний номер облікової картки платника 
цр ТГЯТКТВ

Прядко
Юрій Олександрович

заступник начальника відділу охорони здоров’я 
Сумської міської ради, секретар комісії, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків **********

Члени комісії:

Хекало
Світлана Анатоліївна

головний бухгалтер централізованої бухгалтерії 
відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, 
реєстраційний номер облікової картки платника• ЖІ» «Л* ЖІ» КІЛподатків

Магаляс 
Тетяна Петрівна

Лапенко 
Ірина Іванівна

головний бухгалтер комунальної установи «Сумська 
міська клінічна лікарня № 4», реєстраційний номер 
облікової картки платника податків **********

начальник відділу обліку комунального майна 
управління майна департаменту ресурсних платежів 
Сумської міської ради, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків **********

Сумський міський голова 
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

_____2018

О.М.Лисенко

*



Додаток 2 ----
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи 
«Сумська міська клінічна лікарня № 4» 
шляхом реорганізації в порядку 
перетворення в комунальне некомерційне 
підприємство «Клінічна лікарня № 4» 
Сумської міської ради»
від 2018 року № -МР

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ № 4»
СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:
40004, м. Суми, вул. Праці, буд.З

м. Суми 
2018



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі та відповідно до Конституції 
України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів 
України, у тому числі Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», постанов Верховної Ради України, актів Президента України та 
Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів охорони 
здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, 
загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів виконавчої 
влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого 
самоврядування, а також інших актів законодавства України.

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна лікарня № 4» 
Сумської міської ради (надалі - Підприємство) є закладом охорони здоров’я - 
комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає послуги 
вторинної/спеціалізованої медичної допомоги населенню в порядку та на умовах, 
встановлених законодавством України та цим Статутом.

1.3. Підприємство створено на підставі рішення Сумської міської ради від 
2018 року № -МР, є єдиним майновим комплексом та належить територіальній 
громаді міста Суми на праві комунальної власності.

1.4. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумська міська клінічна лікарня № 4», у тому числі щодо 
здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, постановами 
Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету Міністрів 
України, що є загальнообов’язковими для всіх закладів охорони здоров’я, 
наказами, інструкціями Міністерства охорони здоров’я України та Національної 
служби здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними актами інших 
центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями Сумської міської 
ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Сумського міського голови, 
наказами виконавчого органу Сумської міської ради, що здійснює повноваження в 
галузі охорони здоров’я (далі - Уповноважений орган) та цим Статутом.

1.6. Засновником, Власником та органом управління майном 
Підприємства є територіальна громада міста Суми в особі Сумської міської ради 
(надалі - Засновник).

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Сумській міській раді, ЇЇ виконавчому комітету, Сумському міському голові та 
Уповноваженому органу.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.

1.9. Підприємство створено в порядку, визначеному законом, що регулює 
діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб територіальної 
громади м. Суми в наданні медичних послуг та є неприбутковим.



1.10. Статут Підприємства затверджується Засновником та реєструється 
згідно з чинним законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Українською мовою:

повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна лікарня № 4» Сумської міської ради;

скорочене найменування: КНП «Клінічна лікарня № 4 » СМР.
2.1.2. Англійською мовою:

повне найменування: Мипісіраї Коп-соттегсіаі Ог^апігаііоп «Сііпісаі 
Нозріїаі № 4» оГ 8шну Сііу Соипсії;

скорочене найменування: МЛО «Сііпісаі Нозрііаі № 4» о£ 8СС.
2.2. Юридична адреса Підприємства: Україна, 40004, м. Суми, 

вул. Праці, буд. З

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ
3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення 

медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в 
порядку та обсязі, встановлених законодавством.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 
Підприємства є:

3.2.1. Лікувально-діагностична робота:
3.2.1.1. Створення разом із Засновником та Уповноваженим органом 

умов, необхідних для забезпечення доступної та якісної медичної допомоги 
населенню, організації належного управління внутрішнім лікувально- 
діагностичним процесом та ефективного використання майна та інших ресурсів 
Підприємства;

3.2.1.2. Надання пацієнтам відповідно до законодавства послуг 
вторинної/спеціалізованої, третинної/високоспеціалізованої кваліфікованої 
амбулаторно-поліклінічної і стаціонарної медичної допомоги, у тому числі 
невідкладної, необхідної для забезпечення належних профілактики, діагностики 
і лікування хвороб, травм, отруєнь чи інших розладів здоров’я, допомоги вдома, 
зменшення рівня захворюваності та підвищення якості медичної допомоги, а 
також здійснення консультативного прийому населення.

3.2.1.3. Проведення експертизи тимчасової та стійкої втрати 
працездатності відповідно до вимог чинного законодавства;

3.2.1.4. Планування, організація, участь в проведенні профілактичних 
оглядів, надання невідкладної допомоги, профілактики, діагностики 
та забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних 
(під час вагітності) станів, надання медичної допомоги вдома, зменшення рівня 
захворюваності та підвищення якості медичної допомоги;

3.2.1.5. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової 
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;



3.2.1.6. Упровадження нових форм та методів профілактики, 
діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів;

3.2.1.7. Участь у визначенні проблемних питань надання медичної 
допомоги населенню міста Суми та шляхів їх вирішення;

3.2.1.8. Визначення потреби структурних підрозділів Підприємства та 
населення у лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 
обладнанні та транспортних засобах для забезпечення дорослого населення 
доступною, своєчасною та якісною медичною допомогою;

3.2.1.9. Забезпечення та раціональне використання лікарських засобів, 
виробів медичного призначення, медичного обладнання та транспортних 
засобів;

3.2.1.10. Зберігання, перевезення, придбання, реалізація (відпуск), 
використання, знищення наркотичних засобів, психотропних речовин, їх 
аналогів та прекурсорів, замісників їх аналогів, отруйних та сильнодіючих 
речовин (засобів) згідно з вимогами чинного законодавства України;

3.2.1.11. Використання донорської крові;
3.2.1.12. Надання паліативної та хоспісної допомоги пацієнтам на 

останніх стадіях перебігу невиліковних захворювань/станів, яка включає 
комплекс заходів, спрямованих на полегшення фізичних та емоційних 
страждань пацієнтів, моральну підтримку членів їх сімей;

3.2.1.13. Надання широкого спектру реабілітаційних послуг населенню;
3.2.1.14. Здійснення іншої, не забороненої законодавством, діяльності, 

необхідної для належного забезпечення та підвищення якості лікувально- 
діагностичного процесу, управління ресурсами, розвитку та підвищення якості 
кадрового потенціалу Підприємства;

3.2.1.15. Надання платних послуг з медичного обслуговування 
населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.1.16. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають первинну, вторинну медичну допомогу;

3.2.1.17. Проведення заходів, спрямованих на створення та підтримку 
стану постійної готовності системи захисту населення на випадок стихійного 
лиха, епідемій, аварій на виробництві, тощо.

3.2.1.18. Визначення потреби Підприємства та населення у лікарських 
засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 
транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 
якісною медичною допомогою.

3.2.1.19. Моніторинг забезпечення та раціональне використання 
лікарських засобів, виробів медичного призначення, медичного обладнання та 
транспортних засобів.

3.2.1.20. Надання пацієнтам відповідно до законодавства на 
безвідплатній та відплатній основі спеціалізованої (високоспеціалізованої) 
амбулаторної медичної допомоги (спеціалізована медична практика).

3.2.1.21. Організація, у разі потреби, надання пацієнтам медичної 
допомоги більш високого рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони



здоров’я шляхом направлення пацієнтів до цих закладів у порядку, 
встановленому законодавством.

3.2.1.22. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з 
метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних 
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного 
обслуговування.

3.2.1.23. Медичне обслуговування іноземних громадян та осіб без 
громадянства у відповідності до вимог чинного законодавства України.

3.2.2. Організаційно-методична робота:
3.2.2.1. Аналітично-інформаційна діяльність;
3.2.2.2. Організація взаємодії з іншими суб’єктами надання медичної 

допомоги з метою своєчасного діагностування та забезпечення дієвого 
лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 
вагітності) станів з урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта, 
забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних рівнях та 
ефективного використання ресурсів системи медичного обслуговування;

3.2.2.3. Організація відбору та спрямування хворих на консультацію 
та лікування до закладів охорони здоров’я та установ, що надають 
вторинну/спеціалізовану та третинну (високоспеціалізовану) медичну 
допомогу, а також відбору хворих та направлення на санаторно-курортне 
лікування/доліковування та реабілітацію у визначеному законодавством 
порядку;

3.2.2.4. Участь у проведенні інформаційної та освітньо- 
роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу 
життя;

3.2.2.5. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
організації пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у 
визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового 
забезпечення галузі охорони здоров’я;

3.2.2.6. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих 
захворювань у порядку визначеному відповідними програмами 
та законодавством;

3.2.2.7. Надання рекомендацій Уповноваженому органу та
Засновнику щодо розробки планів розвитку медичної допомоги населенню;

3.2.2.8. Забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 
кваліфікації працівників Підприємства;

3.2.2.9. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання 
медичної допомоги дорослому населенню, у тому числі залучення лікарів, що 
працюють як фізичні особи - підприємці, підтримка професійного розвитку 
медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.2.10. Участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного 
реєстру пацієнтів;

3.2.2.11. Дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології, 
захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;



3.2.2.12. Закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних 
для надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 
засобів, психотропних речовин та прекурсорів), обладнання та інвентарю;

3.2.2.13. Надання медичної допомоги населенню безкоштовно в межах 
бюджетного фінансування;

3.2.2.14. Надання платних послуг із медичного обслуговування 
населення відповідно до чинного законодавства України;

3.2.2.15. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають медичну допомогу у межах та у спосіб, визначених 
законодавством;

3.2.2.16. Надання послуг медичної допомоги за договорами з 
юридичними та фізичними особами;

3.2.2.17. Організація та проведення клінічних досліджень;
3.2.2.18. Надання послуг іншим суб’єктам господарювання, що 

надають медичну допомогу населенню;
3.2.2.19. Здійснення збирання, накопичення, обробку, використання, 

поширення, захист, знищення персональних даних, з метою реалізації відносин 
у сфері охорони здоров’я для забезпечення лікувально-діагностичного процесу 
на Підприємстві,

3.2.3. Наукова робота:
3.2.3.1. Розробка та впровадження нових технологій, обладнання та 

методів профілактики, діагностики та лікування;
3.2.3.2. Участь у підготовці медичних працівників шляхом надання 

баз для навчання студентів Медичного інституту Сумського Державного 
університету, середніх навчальних медичних закладів на підставі укладених 
договорів;

3.2.3.3. Здійснення спільно з Медичним інститутом Сумського 
Державного університету та іншими закладами освіти, науково-дослідними 
інститутами медичного профілю, педагогічної, лікувально-діагностичної, 
науково дослідної роботи;

3.2.3.4. Вивчення та впровадження в практику Підприємства 
сучасних методів і заходів діагностики та лікування, організації прогресивних 
форм роботи.

3.2.3.5. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, 
фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.2.3.6. Видавнича діяльність (науково-виробничі, науково-практичні, 
навчальні та довідкові видання), видавництво учбової та монографічної 
літератури, навчально-методична, науково-дослідницька робота.

3.3. Підприємство має право здійснювати медичну, наукову, фінансово- 
господарську діяльність. Предметом діяльності Підприємства можуть також 
бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. 
Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі 
дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.



3.4. Підприємство має право проводити зовнішньоекономічну 
діяльність згідно із законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 
майном, що є власністю територіальної громади м. Суми на праві оперативного 
управління. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів Підприємства.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
організовує надання медичних та інших послуг і реалізує їх за цінами 
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути 
юридичної особи.

4.8. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати 
майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка 
бере участь у справі, що розглядається в судах України, третейських та 
міжнародних судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність, визначає та затверджує штатний розпис у 
встановленому порядку.

4.10. Підприємство надає послуги з медичного обслуговування населення 
(медичні послуги) на підставі ліцензії на медичну практику. Підприємство має 
право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом 
ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5,1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади міста Суми і закріплюється за ним на праві оперативного управління. 
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, грошові



кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких 
відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам). Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 
знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 
Засновником.

5.3. Статутний капітал Підприємства становить: ___________
( _____________________________________ ) гривень____ копійок.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.4.1. Комунальне майно, передане Підприємству в установленому 

законодавством порядку;
5.4.2. Кошти місцевого бюджету, державної субвенції;
5.4.3. Кошти, отримані за договорами з органом, що реалізує державну 

політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення;

5.4.4. Кошти, одержані за програмами державно-приватного партнерства;
5.4.5. Власні надходження Підприємства: кошти від здійснення 

господарської діяльності, надання платних послуг, здачі в оренду (зі згоди 
Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та 
інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.4.6. Цільові кошти;
5.4.7. Грантові кошти;
5.4.8. Кредити банків;
5.4.9. Страхові відшкодування, страхові платежі, що здійснені на користь 

третіх осіб та отримані відповідно до законодавства;
5.4.10. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.4.11. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб;

5.4.12. Надходження коштів на виконання міжнародних, державних 
та місцевих програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку 
медичної галузі;

5.4.13. Кошти міжнародних донорів;
5.4.14. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань за згодою та під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовується відповідно до 
чинного законодавства України та положень цього Статуту. Доходи



Підприємства використовуються виключно для фінансування оплати праці, 
видатків на утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, 
що передбачені цим Статутом.

5.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні 
п. 1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів виключно для 
оплати праці, фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 
організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених 
Статутом.

5.9. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

5.10. Підприємство користується встановленими пільгами по 
оподаткуванню, передбаченими законодавством.

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а також 
підприємств і організацій незалежно від форм власності та підпорядкування, для 
отримання інформації та матеріалів, необхідних для виконання покладених на 
Підприємство завдань;

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської діяльності 
кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне забезпечення;

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства;

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями відповідно 
до законодавства;

6.1.5. Укладати з міжнародними організаціями (донорами) договори, 
меморандуми, угоди на отримання методичної, матеріальної, фінансової 
допомоги;

6.1.6. Здійснювати тендерні процедури, укладати договори з 
постачальниками товарів, виконавцями робіт та надавачами послуг, а також 
проводити контроль за їх виконанням;

6.1.7. На отримання місцевої фінансової допомоги, локальної субсидії для 
виконання енергоаудитів будівель, заходів з підвищення енергоефективності та 
інших заходів, у тому числі у рамках реалізації державних та міжнародних 
проектів;

6.1.8. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;

6.1.9. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 
своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;



6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, 
науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;

6.1.13. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 
законодавства України;

6.1.14. Проводити списання, передачу в оренду, обмін, а також інші дії 
щодо майна з дозволу виконавчого органу, уповноваженого управляти майном 
комунальної власності, за погодженням з Уповноваженим органом;

6.1.15. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно- 
правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими нормативно- 
правовими актами та цим Статутом;

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну 
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.2.3. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту.

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету 
діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної політики в 
галузі охорони здоров’я міста Суми;

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил та 
норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 
законодавства України;

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників;

6.2.8. Забезпечувати цільове використання, закріпленого за Підприємством, 
майна;

6.2.9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

6.2.10. Забезпечувати надання медичної інформації з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством;

6.2.11. Забезпечувати дотримання права на лікарську таємницю;
6.2.12. Визначати форми і системи оплати праці, зокрема 

встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядок та 
умови заохочення, у тому числі преміювання, розмір премій, інших винагород 
відповідно до внутрішніх актів підприємства, законодавства України та цього 
Статуту.

6.3. Підприємство проводить обробку персональних даних:



6.3.1. Бази «Працівники» з метою забезпечення реалізації трудових, 
соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, 
військового обліку;

6.3.2. Бази « Пацієнти» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
охорони здоров’я;

6.3.3. Бази «Підрядник» з метою забезпечення реалізації адміністративно- 
правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 
обліку,

6.4. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх 
захист. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законом України 
відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього 
Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу та 
Директора щодо господарського використання комунального майна і участі в 
управлінні трудового колективу.

7.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
7.2.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін;
7.2.2. Прийняття рішень щодо розпорядження майном, яке передане 

Засновником Підприємству на праві оперативного управління;
7.2.3. Погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.2.4. Прийняття рішень щодо участі Підприємства в господарських 
товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях підприємств тощо;

7.2.5. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію чи 
перепрофілювання Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з 
припинення, затвердження ліквідаційного балансу; .

7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду 
Уповноваженим органом на конкурсній основі, шляхом укладення з ним 
контракту на строк від трьох до п’яти років та звільняється у порядку, 
встановленому законодавством України та з підстав, передбачених у контракті 
з Директором.

7.4. Директор Підприємства:
7.4.1. Підпорядковується, підзвітний та підконтрольний Засновнику й 

Уповноваженому органу та несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

7.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує



від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 
відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 
банків поточні та інші рахунки;

7.4.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника 
та Уповноваженого органу;

7.4.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню згідно 
з вимогами нормативно-правових актів України медичної допомоги;

7.4.5. У межах повноважень керівника, основних напрямів діяльності та 
відповідно до завдань і цілей Підприємства, використовує майно та 
розпоряджається коштами Підприємства відповідно до законодавства, 
цільового призначення майна та вимог цього Статуту;

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.4.7. Забезпечує ефективне використання і збереження, закріпленого за 
Підприємством на праві оперативного управління, майна;

7.4.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації;

7.4.9. Негайно доводить до відома Уповноваженого органу та повідомляє 
відповідні органи про зміни вдашп; про Підприємство, внесення яких є 
обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;

7.4.10. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу 
квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема, щорічно 
до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 
основних засобів, звіт про оренду майна, інформацію про наявність вільних 
площ, придатних для надання в оренду;

7.4.11. Надає на затвердження Уповноваженому органу у терміни, 
визначені чинним законодавством України, фінансовий план Підприємства;

7.4.12. Затверджує структуру Підприємства, порядок внутрішньої 
організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства;

7.4.13. Затверджує положення про структурні підрозділи 
Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, 
зокрема:

7.4.13.1. Положення про преміювання працівників за підсумками 
роботи Підприємства;

7.4.13.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як 
благодійні внески, гранти та дарунки;

7.4.13.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку 
лікарських засобів та медичних виробів.

7.4.14. Визначає та затверджує штатну чисельність Підприємства 
з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення 
належної доступності та якості медичної допомоги;



7.4.15. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення 
з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством 
про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 
працівниками Підприємства;

7.4.16. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції 
працівників Підприємства;

7.4.17. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання 
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

7.4.18. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним 
розписом;

7.4.19. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, спосіб та терміни, визначені законодавством 
України;

7.4.20. Проводить прийом працівників Підприємства та населення з 
особистих питань у спеціально відведений час. Забезпечує своєчасний розгляд 
пропозицій, скарг та заяв громадян;

7.4.21. Відповідно до чинного законодавства та колективного 
договору визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати. Вживає 
заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також 
передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.4.22. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці;

7.4.23. Складає опис істотних передбачуваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції та результати діяльності Підприємства, та 
визначає заходи щодо управління такими ризиками;

7.4.24. Забезпечує відповідно до вимог статті 78 Господарського 
кодексу України оприлюднення інформації про діяльність Підприємства;

7.4.25. Забезпечує надання на протести, постанови, подання, листи, 
запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів 
ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та 
мотивованих відповідей;

7.4.26. Розглядає пропозиції Спостережної Ради Підприємства, що 
надаються в межах її компетенції, вживає заходи для усунення виявлених 
порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у підприємстві;

7А.27. Приймає рішення про здійснення переоцінки основних 
засобів;

7.4.28. Замовляє проведення зовнішнього аудиту Підприємства;
7.4.29. Подає проектні пропозиції для участі у конкурсах на 

отримання грантів;
7.4.30. Затверджує порядок надходження і використання коштів, 

отриманих як благодійні внески, гранти та дарунки.



7.4.31. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 
Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 
Уповноваженим органом і Директором Підприємства;

7.4.32. Несе відповідальність за:
7.4.32.1. Формування та виконання фінансового плану і плану 

розвитку Підприємства;
7.4.32.2. Своєчасність надання, достовірність та обґрунтованість 

планування окремих показників та звітності;
7.4.32.3. Результати господарської діяльності Підприємства;
7.4.32.4. Виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 

якість послуг, що надаються;
7.4.32.5. Використання, наданого на праві оперативного управління 

Підприємству, комунального майна територіальної громади м. Суми спільної 
власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, 
цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.4.32.6. Збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства 
в порядку та на умовах, визначених законодавством України;

7.5. Уповноважений орган:
7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани розвитку Підприємства та звіти про їх виконання;
7.5.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання;
7.5.3. Розглядає та затверджує звіт про виконання показників фінансового 

плану;
7.5.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють 
відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом та 
затвердженого наказом керівника Підприємства;

7.5.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
власністю територіальної громади м. Суми та закріплене за Підприємством на 
праві оперативного управління;

7.5.6. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність стороною 
яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що 
перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність, 
укладені із Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого 
органу, вважаються неукладеними;

7.5.7. Укладає з Підприємством договори про здійснення медичного 
обслуговування населення;

7.5.8. Проводить планові та позапланові перевірки діяльності 
Підприємства;

7.5.9. Здійснює інші повноваження у межах та у спосіб, визначені 
законодавством.

7.6. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом:
7.6.1. Призначає на посади та звільняє заступників Директора, головного 

бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів;



7.6.2. Укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди з платного навчання 
персоналу за рахунок Підприємства;

7.6.3. Приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про 
прощення боргу;

7.6.4. Вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
7.6.5. Вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, 

роботи або послуги чи сума коштів, вартість яких складає від 10 відсотків 
(включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової 
звітності, і господарські зобов’язання, щодо яких є заінтересованість.

7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства 
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення 
і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому 
законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості 
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування 
населення Підприємством, фіиансово-госоподарської діяльності на 
Підприємстві створюється Спостережна Рада за рішенням Засновника 
(Уповноваженого органу) в разі укладення головними розпорядниками 
бюджетних коштів договорів про медичне обслуговування населення. До 
Спостережної Ради обираються не більше 5 осіб, строком на 3 роки.

7.10. Спостережна Рада Підприємства складається з:
7.10.1. Одного представника Засновника Підприємства 

(уповноваженого ним органу);
7.10.2. Одного представника Уповноваженого органу;
7.10.3. Одного депутата Сумської міської ради (за згодою);
7.10.4. Представників громадськості та громадських об’єднань, 

діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, 
організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони 
здоров’я (за згодою) - двох осіб.

7.11. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної Ради 
Підприємства і типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 
які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 
Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування. Представники первинної профспілкової організації



представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства 
відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язано створювати умови, які 
б забезпечували участь працівників у його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства:
8.2.1. Розглядає і затверджує колективний договір;
8.2.2. Вирішує питання самоврядування трудового колективу;
8.2.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

соціальних пільг;
8.2.4. Бере участь у розробці і прийнятті правил внутрішнього трудового 

розпорядку.
8.3. Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

8.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор 
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством,

8.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу 
з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.6. Право укладання колективного договору надається Директору 
Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 
не менш ніж один раз на рік.

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, 
а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності та 
інші надходження відповідно до вимог чинного законодавства. Форми 
і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
визначаються законодавством та колективним договором з дотриманням норм 
і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

8.9. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.10. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора 
Підприємства визначаються контрактом, укладеним з Уповноваженим органом.

8.11. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після 
виконання зобов’язань щодо оплати праці.



Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно 
з законодавством.

9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

9.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне 
подання передбачених форм звітності відповідним органам.

9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого чинним законодавством України порядку.

9.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово- 
господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання 
медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, 
бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово- 
господарської, кадрової, медичної діяльності.

9.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам 
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

ІО.ПРЙПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - 
за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - 
за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав 
та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. У випадку ліквідації Підприємства орган, який приймає рішення 
про ліквідацію, створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за 
діяльність Підприємства в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з 
кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здійснює інші заходи відповідно до 
чинного законодавства.

10.4. Підприємство є таким, що припинилося з дня внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про його припинення.



10.5. У разі припинення Підприємства усі активи Підприємства 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зараховані зараховуються до доходу міського бюджету.

10.6. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється законодавством 
України.

11 .ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в 
порядку, встановленому чинним законодавством України, та набувають 
чинності з моменту їх державної реєстрації.

Сумський міський голова
Виконанець^Чумаченко О.Ю.

2018

О.М. Лисенко



Проект оприлюднено
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СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
VII скликання: сесія

РІШЕННЯ

від 2018 року № -МР '
м.Суми 7 и

Про припинення комунальної установи
«Сумська міська клінічна
стоматологічна поліклініка» шляхом
реорганізації в порядку перетворення в
комунальне некомерційне підприємство
«Клінічна стоматологічна поліклініка»
Сумської міської ради

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості 
обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців м. Суми, 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони 
здоров’я та їх фінансового забезпечення, відповідно до статей 
104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 
кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від ЗО листопада 2016 р. № 1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я», керуючись пунктом 
ЗО статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальну установу «Сумська міська клінічна 
стоматологічна поліклініка» шляхом реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна поліклініка» 
Сумської міської ради.



2. Створити комісію з реорганізації комунальної установи «Сумська 
міська клінічна стоматологічна поліклініка» згідно з додатком 1.

3. Комісії з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи щодо 
припинення комунальної установи «Сумська міська клінічна стоматологічна 
поліклініка» в порядку та строки не менші двох місяців з дня оприлюднення 
повідомлення щодо його припинення відповідно до вимог чинного 
законодавства України. Визначити строк 2 місяці з дати публікації 
повідомлення для задоволення кредиторських вимог.

4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради згідно з 
додатком 3 до цього рішення.

5. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - директор, який призначається на посаду 
уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони 
здоров’я на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту на строк 
від трьох до п’яти років та звільняється відповідно до чинного законодавства.

6. Уповноважити на підписання заяви та подання документів на 
реєстрацію юридичних осіб по комунальному некомерційному підприємству 
«Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради - 
Сметаніна Михайла Олександровича.

7. Установити, що комунальне некомерційне підприємство «Клінічна 
стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради є правонаступником усіх 
прав та обов’язків комунальної установи «Сумська міська клінічна 
стоматологічна поліклініка», у тому числі щодо здійснення передачі 
неоплачених зобов’язань.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М.Лисенко
Виконавець; Чумаченко О.Ю.

2018

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом охорони здоров’я Сумської міської ради 
Доповідач: Чумаченко ОЮ.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи «Сумська 
міська стоматологічна поліклініка» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна стоматологічна
Сумської міської ради»
від 2018 року № -МР

поліклініка»

Склад комісії по реорганізації
комунальної установи «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка»

Сметаніц Михайло 
Олександрович

головний лікар комунальної установи «Сумська 
міська клінічна стоматологічна поліклініка», голова 
комісії, реєстраційний номер облікової картки 
платника податків **********

Прядко
Юрій Олександрович

заступник начальника відділу охорони здоров’я 
Сумської міської ради, секретар комісії, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків **********

Члени комісії:

Хекало головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
Світлана Анатоліївна відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника
додатків **********

Наїнко
Людмила Сергіївна

головний бухгалтер комунальної установи «Сумська 
міська клінічна стоматологічна поліклініка», 
реєстраційний номер облікової картки платника
•руцдТЬСІ4*^*Я*Я»*К^*Й*<!^*І**Ї*

Лапенко 
Ірина Іванівна

начальник відділу обліку комунального майна 
управління майна департаменту ресурсних платежів 
Сумської міської ради, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків **********

Сумський міський голова 
Викон^вець^Чумаченко О.Ю.

2018

О.М. Лисенко



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи 
«Сумська міська клінічна стоматологічна 
поліклініка» шляхом реорганізації в 
порядку перетворення в комунальне 
некомерційне підприємство «Клінічна 
стоматологічна -поліклініка» Сумської 
міської ради»
від 2018 року № “МР

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КЛІНІЧНА СТОМАТОЛОГІЧНА ПОЛІКЛІНІКА» 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:
40007, м. Суми, вул. Паркова, 2/1

м. Суми 
2018



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі та відповідно до Конституції 
України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів 
України, у тому числі Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», постанов Верховної Ради України, актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів 
охорони здоров’я наказів та інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, 
загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів 
виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, а також інших актів законодавства України.

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Клінічна стоматологічна 
поліклініка» Сумської міської ради (надалі - Підприємство) є закладом охорони 
здоров’я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 
медичну стоматологічну допомогу та медичні стоматологічні послуги 
населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством України та 
цим Статутом.

1.3. Підприємство створено на підставі рішення Сумської міської ради
від 2018 року № -МР, є єдиним майновим комплексом та
належить територіальній громаді міста Суми на праві комунальної власності.

1.4. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумська міська клінічна стоматологічна поліклініка», у 
тому числі щодо здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, що є загальнообов’язковими для всіх закладів охорони 
здоров’я, наказами, інструкціями Міністерства охорони здоров’я України та 
Національної служби здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними 
актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями 
Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Сумського 
міського голови, наказами виконавчого органу Сумської міської ради, що 
здійснює повноваження в галузі охорони здоров’я (далі - Уповноважений 
орган) та цим Статутом.

1.6. Засновником, Власником та органом управління майном 
Підприємства є територіальна громада міста Суми в особі Сумської міської 
ради (надалі - Засновник).

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Сумській міській раді, її виконавчому комітету, Сумському міському голові та 
Уповноваженому органу.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.



1.9. Підприємство створено в порядку, визначеному законом, що 
регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб 
територіальної громади м. Суми в наданні медичних послуг та є 
неприбутковим.

1.10. Статут Підприємства затверджується Засновником та реєструється 
згідно з чинним законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Українською мовою:

повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічна стоматологічна поліклініка» Сумської міської ради;

скорочене найменування: КНП «Клінічна стоматологічна 
поліклініка» СМР.

2.1.2. Англійською мовою:
повне найменування: Мипісіраї №>п-соттегсіа1 Ог^апіиаііоп 

«Сііпісаі Вепіаі Нозріїаі» оР Зишу Сііу Соипсії;
скорочене найменування: МЛО «Сііпісаі Пепїаі Нозріїаі» оГ ЗСС.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 40007, м. Суми, 
вул. Паркова, 2/1.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є:
3.1.1. Надання населенню згідно з вимогами відповідних нормативно- 

правових актів стоматологічної допомоги та стоматологічних медичних послуг, 
спрямованих на збереження, поліпшення та відновлення здоров’я населення.

3.1.2. Здійснення іншої діяльності необхідної для належного забезпечення 
профілактики, діагностики та лікування зубів.

3.1.3. Організація взаємодії з іншими закладами охорони здоров’я з 
метою забезпечення наступництва у наданні медичної допомоги на різних 
рівнях та ефективного використання ресурсів системи медичного 
обслуговування.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 
Підприємства є:

3.2.1. Лікувально-діагностична робота:
3.2.1.1. Здійснення медичної практики;
3.2.1.2. Надання платних медичних стоматологічних та інших послуг 

фізичним та юридичним особам відповідно та у спосіб, передбачені чинним 
законодавством України;

3.2.1.3. Проведення медичних експертиз тимчасової непрацездатності 
хворих стоматологічного профілю;

3.2.1.4. Організація підготовки пацієнта до зубного протезування;



3.2.1.5. Організація та надання безоплатної медичної стоматологічної 
допомоги та безоплатних медичних послуг окремим категоріям населення, 
визначених чинним законодавством України;

3.2.1.6. Зубопротезування дорослого та дитячого населення, згідно з 
вимогами чинного законодавства України

3.2.1.7. Забезпечення повного і якісного обстеження, встановлення 
діагнозу і організація своєчасного лікування хворих в амбулаторних умовах, 
консультативної медичної стоматологічної допомоги та направлення хворих до 
інших закладів охорони здоров’я;

3.2.1.8. Використання різноманітних медичних препаратів, 
медичного, стоматологічного та іншого устаткування і обладнання, а також 
різних методів та форм лікування стоматологічних захворювань згідно із 
чинним законодавством України;

3.2.1.9. Надання своєчасних, якісних медичних спеціалізованих 
послуг (обстеження, лікування і реабілітація хворих в амбулаторних умовах, і, 
при необхідності, вирішення питань направлення на стаціонарне лікування, 
обслуговування викликів вдома);

3.2.1.10. Забезпечення права громадян на вільний вибір лікаря, у 
визначеному законодавством порядку;

3.2.1.11. Надання послуг стоматологічної допомоги за договорами з 
юридичними та фізичними особами;

3.2.1.12. Організація та забезпечення надання ортодонтичної допомоги 
дорослому та дитячому населенню;

3.2.1.13. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 
що надають медичну допомогу у межах та у спосіб, визначених 
законодавством.

3.2.2. Організаційно-методична робота:
3.2.2.1. Аналітично-інформаційна діяльність;
3.2.2.2. Участь у проведенні інформаційної та освітньо- 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу 
життя та здійснення заходів з профілактики захворювань;

3.2.2.3. Участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного 
реєстру пацієнтів;

3.2.2.4. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової 
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.2.5. Здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи, 
наукової і методичної діяльності, підготовки та перепідготовки медичних 
фахівців, організації та забезпечення підвищення кваліфікації медичних 
працівників;

3.2.2.6. Організація надання населенню допомоги більш високого 
рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом 
спрямування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

3.2.2.7. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
організації надання допомоги пільговим категоріям населення у визначеному



законодавством порядку та відповідно до фінансового забезпечення галузі 
охорони здоров’я;

3.2.2.8. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання 
медичної допомоги населенню усіх вікових категорій, у тому числі залучення 
лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці, підтримка професійного 
розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.2.9. Дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології, 
захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та. пацієнтів;

3.2.2.10. Надання рекомендацій Уповноваженому органу та 
Засновнику щодо розробки планів розвитку медичної стоматологічної 
допомоги населенню усіх вікових категорій;

3.2.2.11. Здійснення заходів з удосконалення організації своєї 
діяльності.

3.2.3. Наукова робота:
3.2.3.1. Участь у підготовці медичних працівників шляхом надання 

баз для навчання студентів Медичного інституту Сумського державного 
університету та інших закладів освіти медичного профілю на підставі 
укладених договорів;

3.2.3.2. Здійснення спільно Медичним інститутом Сумського 
державного університету та іншими закладами освіти, науково-дослідними 
інститутами медичного профілю, педагогічної, лікувально-діагностичної, 
науково дослідної роботи;

3.2.3.3. Вивчення та впровадження в практику Підприємства 
сучасних методів і заходів діагностики та лікування, організації прогресивних 
форм роботи;

3.2.3.4. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, 
фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.3. Підприємство має право здійснювати медичну, наукову, фінансово- 
господарську діяльність. Предметом діяльності Підприємства можуть також 
бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. 
Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі 
дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.

4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 
майном, що є власністю територіальної громади м. Суми на праві оперативного 
управління. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів Підприємства.



4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
організовує надання медичних та інших послуг і реалізує їх за цінами 
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути 
юридичної особи.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність, визначає та затверджує штатний розпис у 
встановленому порядку.

4.10. Підприємство надає медичну стоматологічну допомогу (безоплатно 
- для окремих категорій населення, визначених чинним законодавством) та 
медичні стоматологічні послуги на підставі ліцензії на медичну практику, має 
право здійснювати лише ті види медичної практики, які дозволені органом 
ліцензування при видачі ліцензії на медичну практику.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади міста Суми і закріплюється за ним на праві оперативного управління. 
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, грошові 
кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких 
відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам). Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 
знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 
Засновником.

5.3. Статутний капітал Підприємства становить: ___________
(_____________ ________________________ ) гривень____копійок.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.4.1. Комунальне майно, передане Підприємству в установленому 

законодавством порядку;



5.4.2. Кошти місцевого бюджету, державної субвенції;
5.4.3. Кошти, отримані за договорами з органом, що реалізує державну 

політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення;

5.4.4. Кошти, одержані за програмами державно-приватного партнерства;
5.4.5. Власні надходження Підприємства: кошти від здійснення 

господарської діяльності, надання платних послуг, здачі в оренду (зі згоди 
Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та 
інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.4.6. Цільові кошти;
5.4.7. Грантові кошти;
5.4.8. Кредити банків;
5.4.9. Страхові відшкодування, страхові платежі, що здійснені на користь 

третіх осіб та отримані відповідно до законодавства;
5.4.10. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.4.11. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб;

5.4.12. Надходження коштів на виконання міжнародних, державних 
та місцевих програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку 
медичної галузі;

5.4.13. Кошти міжнародних донорів;
5.4.14. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань за згодою та під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовується відповідно до 
чинного законодавства України та положень цього Статуту. Доходи (прибутки) 
Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, що 
передбачені цим Статутом.

5.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні 
п. 1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) 
виключно* для фінансування видатків на утримання такої неприбуткової 
організації, оплати праці, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених Статутом.

5.9. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

5.10. Підприємство користується встановленими пільгами по 
оподаткуванню, передбаченими законодавством.



6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 
діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 
забезпечення;

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства;

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 
відповідно до законодавства;

6.1.5. Укладати з міжнародними організаціями (донорами) договори, 
меморандуми, угоди на отримання методичної, матеріальної, фінансової 
допомоги;

6.1.6. Здійснювати тендерні процедури, укладати договори з виконавцями 
послуг, а також проводити контроль за їх виконанням;

6.1.7. На отримання місцевої фінансової допомоги, локальної субсидії для 
виконання енергоаудитів будівель, заходів з підвищення енергоефективності та 
інших заходів у рамках реалізації міжнародних проектів;

6.1.8. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;

6.1.9. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 
своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, 
науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;

6.1.13. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно 
до законодавства України;

6.1.14. Проводити списання, передачу в оренду, обмін, а також інші 
дії щодо майна з дозволу виконавчого органу, уповноваженого управляти 
майном комунальної власності, за погодженням з Уповноваженим органом;

6.1.15. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією Україні-і, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,



нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 
нормативно-правовими актами та цим Статутом;

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну 
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.2.3. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в Інтересах 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету 
діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної 
політики в галузі охорони здоров’я міста Суми;

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил 
та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 
законодавства України;

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників;

6.2.8. Забезпечувати цільове використання, закріпленого за 
Підприємством, майна;

6.2.9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

6.2.10. Забезпечувати надання медичної інформації з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством;

6.2.11. Забезпечувати дотримання права на лікарську таємницю.
6.3. Підприємство проводить обробку персональних даних:
6.3.1. Бази «Працівники» з метою забезпечення реалізації трудових, 

соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, 
військового обліку;Б

6.3.2. Бази « Пацієнти» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
охорони здоров’я;

6.3.3. Бази «Підрядник» з метою забезпечення реалізації адміністративно- 
правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 
обліку.

6.4. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх 
захист. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законом України 
відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього 
Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу та



Директора щодо господарського використання комунального майна і участі в 
управлінні трудового колективу.

7.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
7.2.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін;
7.2.2. Прийняття рішень щодо розпорядження майном, яке передане 

Засновником Підприємству на праві оперативного управління;
7.2.3. Погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.2.4. Прийняття рішень щодо участі Підприємства в господарських 
товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях підприємств тощо;

7.2.5. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію чи 
перепрофілювання Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з 
припинення, затвердження ліквідаційного балансу;

7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду 
Уповноваженим органом на конкурсній основі, шляхом укладення з ним 
контракту на строк від трьох до п’яти років та звільняється у порядку, 
встановленому законодавством України та з підстав, передбачених у контракті 
з Директором.

7.4. Директор Підприємства:
7.4.1. Підпорядковується, підзвітний та підконтрольний Засновнику й 

Уповноваженому органу та несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

7.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує 
від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 
відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 
банків поточні та інші рахунки;

7.4.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника 
та Уповноваженого органу;

7.4.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно 
з вимогами нормативно-правових актів, медичної стоматологічної допомоги та 
медичних стоматологічних послуг;

7.4.5. У межах повноважень керівника, основних напрямів діяльності та 
відповідно до завдань і цілей Підприємства, використовує майно та 
розпоряджається коштами Підприємства відповідно до законодавства, 
цільового призначення майна та вимог цього Статуту;

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.4.7. Забезпечує ефективне використання і збереження, закріпленого за 
Підприємством на праві оперативного управління, майна;



7.4.21. Відповідно до чинного законодавства та колективного 
договору визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати. Вживає 
заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також 
передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.4.22. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці;

7.4.23. Складає опис Істотних передбачуваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції та результати діяльності Підприємства, та 
визначає заходи щодо управління такими ризиками;

7.4.24. Забезпечує відповідно до вимог статті 78 Господарського 
кодексу України оприлюднення інформації про діяльність Підприємства;

7.4.25. Забезпечує надання на протести, постанови, подання, листи, 
запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів 
ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та 
мотивованих відповідей;

7.4.26. Розглядає пропозиції Спостережної Ради Підприємства, що 
надаються в межах її компетенції, вживає заходи для усунення виявлених 
порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у підприємстві;

7.4.27. Приймає рішення про здійснення переоцінки основних 
засобів;

7.4.28. Замовляє проведення зовнішнього аудиту Підприємства;
7.4.29. Подає проектні пропозиції для участі у конкурсах на 

отримання грантів;
7.4.30. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 

Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 
Уповноваженим органом і Директором Підприємства;

7.4.31. Несе відповідальність за:
7.4.31.1. Формування та виконання фінансового плану і плану 

розвитку Підприємства;
7.4.31.2. Своєчасність надання, достовірність та обґрунтованість 

планування окремих показників та звітності;
7.4.31.3. Результати господарської діяльності Підприємства;
7.4.31.4. Виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 

якість послуг, що надаються;
7.4.31.5. Використання, наданого на праві оперативного управління 

Підприємству, комунального майна територіальної громади м. Суми спільної 
власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, 
цього Статуту та укладених Підприємством договорів;

7.4.31.6. Збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства 
в порядку та на умовах, визначених законодавством України;

7.5. Уповноважений орган:
7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани розвитку Підприємства та звіти про їх виконання;



7.5.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 
виконання;

7.5.3. Розглядає та затверджує звіт про виконання показників фінансового 
плану;

7.5.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 
відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють 
відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом та 
затвердженого наказом керівника Підприємства;

7.5.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
власністю територіальної громади м. Суми та закріплене за Підприємством на 
праві оперативного управління;

7.5.6. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність стороною 
яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що 
перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність, 
укладені із Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого 
органу, вважаються неукладеними;

7.5.7. Укладає з Підприємством договори про здійснення медичного 
обслуговування населення;

7.5.8. Проводить планові та позапланові перевірки діяльності 
Підприємства;

7.5.9. Здійснює інші повноваження у межах та у спосіб, визначені 
законодавством.

7.6. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом:
7.6.1. Призначає на посади та звільняє заступників Директора, головного 

бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів;
7.6.2. Укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди з платного навчання 

персоналу за рахунок Підприємства;
7.6.3. Приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про 

прощення боргу;
7.6.4. Вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
7.6.5. Вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, 

роботи або послуги чи сума коштів, вартість яких складає від 10 відсотків 
(включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової 
звітності, І господарські зобов’язання, щодо яких є заінтересованість.

7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства 
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення 
і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому 
законодавством порядку.

7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості 
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування 
населення Підприємством, фінансово-госоподарської діяльності на 
Підприємстві створюється Спостережна Рада за рішенням Засновника



Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 
не менш ніж один раз на рік.

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, 
а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
визначаються законодавством та колективним договором з дотриманням норм 
і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

8.9. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.10. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора 
Підприємства визначаються контрактом.

8.11. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після 
виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.12. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно 
з законодавством.

9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

9.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне 
подання передбачених форм звітності відповідним органам.

9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого чинним законодавством України порядку.

9.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово- 
господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання 
медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, 
бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово- 
господарської, кадрової, медичної діяльності.

9.5. Контроль якості надання медичної допомоги хворим на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам 
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.



10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації ~ 
за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - 
за рішенням суду або відповідних органів державної влади,

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав 
та обов’язків переходить до його правонаступників,

10.3. У випадку ліквідації Підприємства орган, який приймає рішення 
про ліквідацію, створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за 
діяльність Підприємства в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з 
кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здійснює інші заходи відповідно до 
чинного законодавства.

10.4. Підприємство є таким, що припинилося з дня внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про його припинення.

10.5. У разі припинення Підприємства усі активи Підприємства 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зараховані зараховуються до доходу міського бюджету.

11.ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції,

11.2. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в 
порядку, встановленому чинним законодавством України, та набувають 
чинності з моменту їх державної реєстрації.

Сумський міський голова О.М. Лисенко
Виконане] :аченко О.Ю. 

2018



Проект оприлюднено
Ж

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
VII СКЛИКАННЯ ХЬІ СЕСІЯ

РІШЕННЯ

від
м. Суми

2018 року № МР

Про припинення комунальної 
установи «Сумський міський 
клінічний пологовий будинок 
Пресвятої Діви Марії» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне
підприємство «Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» 
Сумської міської ради

З метою підвищення рівня медичного обслуговування населення, якості 
обстежень, діагностики та лікування різних захворювань мешканців м. Суми, 
впровадження нових підходів щодо організації роботи закладів охорони 
здоров’я та їх фінансового забезпечення, відповідно до статей 
104-108 Цивільного кодексу України, статей 59, 78, 137 Господарського 
кодексу України, статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Законів України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 
фізичних осіб — підприємців та громадських формувань», «Основи 
законодавства України про охорону здоров'я», «Про державні фінансові 
гарантії медичного обслуговування населення», «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань 
діяльності закладів охорони здоров’я», розпорядження Кабінету Міністрів 
України від ЗО листопада 2016 року № 1013-р «Про схвалення Концепції 
реформи фінансування системи охорони здоров’я», керуючись пунктом 30 
статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
Сумська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Припинити комунальну установу «Сумський міський клінічний 
пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» шляхом реорганізації в порядку



перетворення в комунальне некомерційне підприємство «Клінічний ПОЛОГОВИЙ 
будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради.

2. Створити комісію з реорганізації комунальної установи 
«Сумський міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» згідно 
з додатком 1.

3. Комісії з реорганізації здійснити організаційно-правові заходи щодо 
припинення комунальної установи «Сумський міський клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» в порядку та строки не менші двох місяців з дня 
оприлюднення повідомлення щодо його припинення відповідно до вимог 
чинного законодавства України. Визначити строк 2 місяці з дати публікації 
повідомлення для задоволення кредиторських вимог.

4. Затвердити Статут комунального некомерційного підприємства 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради 
згідно з додатком 2 до цього рішення.

5. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - директор, який призначається на посаду 
уповноваженим виконавчим органом управління власника закладу охорони 
здоров’я на конкурсній основі шляхом укладення з ним контракту на строк 
від трьох до п’яти років та звільняється відповідно до чинного законодавства.

6. Уповноважити на підписання заяви та подання документів на 
реєстрацію юридичних осіб по комунальному некомерційному підприємству 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради - 
Рибянського Валентина Олександровича.

7. Установити, що комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради є 
правонаступником усіх прав та обов’язків комунальної установи «Сумський 
міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії», у тому числі 
щодо здійснення передачі неоплачених зобов’язань.

8. Організацію виконання даного рішення покласти на заступника 
міського голови з питань діяльності виконавчих органів 
ради Галицького М.О.

Сумський міський голова О.М.Лисенко
Виконавеїгв: Чумаченко О.Ю.

2018

Ініціатор розгляду питання - Сумський міський голова
Проект рішення підготовлено відділом охорони здоров’я Сумської міської ради 
Доповідач: Чумаченко О.Ю.



Додаток 1
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи 
«Сумський міський клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої 
Діви Марії» Сумської міської ради» 
від 2018 року № -МР

Склад комісії по реорганізації
комунальної^установи «Сумський міський клінічний пологовий будинок 

Пресвятої Діви Марії»

Рибянський
Валентин
Олександрович

головний лікар комунальної установи «Сумський 
міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 
Марії», голова комісії, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків **********

Прядко
Юрій Олександрович

заступник начальника відділу охорони здоров’я 
Сумської міської ради, секретар комісії, реєстраційний 
номер облікової картки платника податків **********

Члени комісії:

Хекало головний бухгалтер централізованої бухгалтерії
Світлана Анатоліївна відділу охорони здоров’я Сумської міської ради, 

реєстраційний номер облікової картки платника
податків **********

Остапенко
Наталія Валентинівна

Лапенко 
Ірина Іванівна

головний бухгалтер комунальної установи «Сумський 
міський клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви 
Марії», реєстраційний номер облікової картки 
платника податків **********

начальник відділу обліку комунального майна 
управління майна департаменту ресурсних платежів 
Сумської міської ради, реєстраційний номер облікової 
картки платника податків **********

О.М.ЛисенкоСумський міський голова 
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

У... 2018



Додаток 2
до рішення Сумської міської ради «Про 
припинення комунальної установи 
«Сумський міський клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» шляхом 
реорганізації в порядку перетворення в 
комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої 
Діви Марії» Сумської міської ради» 
від 2018 року № -МР

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«КЛІНІЧНИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК ПРЕСВЯТОЇ ДІВИ МАРІЇ» 

СУМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Місцезнаходження:
40022, м. Суми, вул. Троїцька, буд. 20

м. Суми 
2018



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Цей Статут розроблений на підставі та відповідно до Конституції 
України, Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, 
Бюджетного кодексу України, Кодексу законів про працю України, законів 
України, у тому числі Закону України «Основи законодавства України про 
охорону здоров’я», постанов Верховної Ради України, актів Президента 
України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язкових для всіх закладів 
охорони здоров’я наказів та Інструкцій Міністерства охорони здоров’я України, 
загальнообов’язкових нормативних актів інших центральних органів 
виконавчої влади, відповідних рішень місцевих органів виконавчої влади і 
органів місцевого самоврядування, а також інших актів законодавства України.

1.2. Комунальне некомерційне підприємство «Клінічний пологовий 
будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради (надалі - Підприємство) 
є закладом охорони здоров’я — комунальним унітарним некомерційним 
підприємством, що надає послуги вторинної/спеціалізованої медичної 
допомоги населенню в порядку та на умовах, встановлених законодавством 
України та цим Статутом.

1.3. Підприємство створено на підставі рішення Сумської міської ради
від 2018 року № -МР, є єдиним майновим комплексом та
належить територіальній громаді міста Суми на праві комунальної власності.

1.4. Підприємство є правонаступником усіх прав та обов’язків 
комунальної установи «Сумський міський клінічний пологовий будинок 
Пресвятої Діви Марії», у тому числі щодо здійснення передачі неоплачених 
зобов’язань.

1.5. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Господарським та Цивільним Кодексами України, законами України, 
постановами Верховної Ради України, актами Президента України та Кабінету 
Міністрів України, що є загальнообов’язковими для всіх закладів охорони 
здоров’я, наказами, інструкціями Міністерства охорони здоров’я України та 
Національної служби здоров’я України, загальнообов’язковими нормативними 
актами інших центральних органів виконавчої влади, відповідними рішеннями 
Сумської міської ради, її виконавчого комітету, розпорядженнями Сумського 
міського голови, наказами виконавчого органу Сумської міської ради, що 
здійснює повноваження в галузі охорони здоров’я (далі - Уповноважений 
орган) та цим Статутом.

1.6. Засновником, Власником та органом управління майном 
Підприємства є територіальна громада міста Суми в особі Сумської міської 
ради (надалі - Засновник).

1.7. Підприємство є підпорядкованим, підзвітним та підконтрольним 
Сумській міській раді, її виконавчому комітету, Сумському міському голові та 
Уповноваженому органу.

1.8. Підприємство здійснює господарську некомерційну діяльність, 
спрямовану на досягнення соціальних та інших результатів без мети одержання 
прибутку.



1.9. Підприємство створено в порядку, визначеному законом, що 
регулює діяльність неприбуткової організації, з метою задоволення потреб 
територіальної громади м. Суми в наданні медичних послуг та є 
неприбутковим.

1.10. Статут Підприємства затверджується Засновником та реєструється 
згідно з чинним законодавством України.

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ

2.1. Найменування Підприємства:
2.1.1. Українською мовою:

повне найменування: Комунальне некомерційне підприємство 
«Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії» Сумської міської ради;

скорочене найменування: КНП «КПБ Пресвятої Діви Марії» СМР.
2.1.2. Англійською мовою:

повне найменування: Мипісіраї Ноп-соїшпегсіаі Ог^ашгаїіоп 
«Сііпісаі Маїегпііу Нозріїаі патесі айег Йіе Уіірп Магу» ой Зишу Сіїу Соипсії;

скорочене найменування: МЛО «СМН патеб айег
іЬе Уіг£Іп Магу» ой ЗСС.

2.2. Місцезнаходження Підприємства: Україна, 40022, м. Суми, 
вул. Троїцька, буд. 20

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ

3.1. Основною метою діяльності Підприємства є забезпечення потреб 
жіночого населення у загальній та спеціалізованій амбулаторно-поліклінічній і 
стаціонарній допомозі за напрямком «Акушерство та гінекологія», а також 
реалізація державної політики в галузі охорони здоров’я.

3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 
Підприємства є:

3.2.1. Лікувально-діагностична робота:
3.2.1.1. Своєчасне та кваліфіковане обстеження жіночого населення, 

вагітних, породіль; отримання висновків і рекомендацій щодо проведення 
лікувально-оздоровчих заходів;

3.2.1.2. Своєчасна госпіталізація і спеціалізоване стаціонарне 
лікування хворих з попереднім максимальним їх обстеженням на 
догоспітальному етапі в умовах амбулаторій центрів первинної медико- 
санітарної допомоги та жіночих консультаціях Підприємства;

3.2.1.3. Організація, формування та видача рекомендацій з 
проведення відновлювального лікування хворих після виписки зі стаціонару;

3.2.1.4. Проведення медичної експертизи захворювань, визначення 
необхідності, звільнення від роботи хворого, видача і подовження листків 
непрацездатності і медичних довідок;

3.2.1.5. Надання кваліфікованої і спеціалізованої допомоги вагітним 
та гінекологічним хворим: стаціонарної, амбулаторної і допомоги вдома;



3.2.1.6. Здійснення необхідних профілактичних і протиепідемічних 
заходів;

3.2.1.7. Вдосконалення системи медичної акушерсько-гінекологічної 
допомоги;

3.2.1.8. Здійснення профілактики захворювань серед населення;
3.2.1.9. Здійснення оздоровчих заходів;
3.2.1.10. Проведення медичних експертиз тимчасової непрацездатності 

хворих;
3.2.1.11. Надання платних послуг населенню згідно переліку, 

затвердженого Кабінетом Міністрів України;
3.2.1.12. Надання медичних послуг іншим суб’єктам господарювання, 

що надають медичну допомогу у межах та у спосіб, визначених 
законодавством;

3.2.1.13. Надання послуг медичної допомоги за договорами з 
юридичними та фізичними особами;

3.2.1.14. Придбання, зберігання, перевезення, реалізація (відпуск), 
використання та знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів згідно переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і 
прекурсорів, затвердженого у відповідності до вимог чинного законодавства;

3.2.1.15. Забезпечення медичної допомоги в межах, визначених 
чинним законодавством, громадянам з інших населених пунктів у випадках 
раптового їх захворювання та за інших надзвичайних та термінових випадках;

3.2.2. Організаційно-методична робота:
3.2.2.1. Аналітично-інформаційна діяльність;
3.2.2.2. Участь у проведенні інформаційної та освітньо- 

роз’яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу 
життя, здійснення заходів з профілактики захворювань та збереження 
репродуктивного здоров’я;

3.2.2.3. Участь у формуванні, заповненні та використанні Єдиного 
реєстру пацієнтів;

3.2.2.4. Забезпечення дотримання міжнародних принципів доказової 
медицини та галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я;

3.2.2.5. Здійснення навчально-виховної та науково-дослідної роботи, 
наукової і методичної діяльності, підготовки та перепідготовки медичних 
фахівців, організації та забезпечення підвищення кваліфікації медичних 
працівників;

3.2.2.6. Організація надання населенню допомоги більш високого 
рівня спеціалізації на базі інших закладів охорони здоров'я шляхом 
спрямування пацієнтів до цих закладів у порядку, встановленому 
законодавством;

3.2.2.7. Участь у державних та регіональних програмах щодо 
організації надання допомоги пільговим категоріям населення у визначеному 
законодавством порядку та відповідно до фінансового забезпечення галузі 
охорони здоров’я;



3.2.2.8. Залучення кваліфікованих медичних працівників для надання 
медичної допомоги населенню усіх вікових категорій, у тому числі залучення 
лікарів, що працюють як фізичні особи - підприємці, підтримка професійного 
розвитку медичних працівників для надання якісних послуг;

3.2.2.9. Дотримання персоналом норм медичної етики і деонтології, 
захисту законних прав та інтересів медичного персоналу та пацієнтів;

3.2.2.10. Надання рекомендацій Уповноваженому органу та 
Засновнику щодо розробки планів розвитку акушерсько-гінекологічної 
допомоги населенню;

3.2.2.11. Здійснення заходів з удосконалення організації своєї 
діяльності;

3.2.2.12. Організація та систематичне здійснення заходів соціального 
та виробничого розвитку колективу, формування сучасної матеріально- 
технічної бази, створення сприятливих умов для високопродуктивної праці та 
повноцінного відпочинку працівників;

3.2.2.13. Співпраця з благодійними фондами та страховими 
компаніями.

3.2.3. Наукова робота;
3.2.3.1. Участь у підготовці медичних працівників шляхом надання 

баз для навчання студентів Медичного інституту Сумського Державного 
університету та інших закладів освіти медичного профілю на підставі 
укладених договорів;

3.2.3.2. Здійснення спільно з Медичним інститутом Сумського 
Державного університету та іншими закладами освіти, науково-дослідними 
інститутами медичного профілю, педагогічної, лікувально-діагностичної, 
науково дослідної роботи;

3.2.3.3. Вивчення та впровадження в практику Підприємства 
сучасних методів і заходів діагностики та лікування, організації прогресивних 
форм роботи;

3.2.3.4. Підприємство може бути клінічною базою вищих медичних, 
фармацевтичних навчальних та науково-дослідних закладів (установ) усіх 
рівнів акредитації та закладів післядипломної освіти.

3.3. Підприємство має право здійснювати медичну, наукову, фінансово- 
господарську діяльність. Предметом діяльності Підприємства можуть також 
бути інші види діяльності, які не заборонені чинним законодавством України. 
Окремими видами діяльності Підприємство може займатись тільки на підставі 
дозволу (ліцензії) згідно з чинним законодавством України.

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС

4.1. Підприємство є юридичною особою.
4.2. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 
реєстрації.



4.3. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 
майном, що є власністю територіальної громади м. Суми на праві оперативного 
управління. На це майно не може бути звернено стягнення на вимогу 
кредиторів Підприємства.

4.4. Підприємство здійснює некомерційну господарську діяльність, 
організовує надання медичних та інших послуг і реалізує їх за цінами 
(тарифами), що визначаються в порядку, встановленому законодавством.

4.5. Збитки, завдані Підприємству внаслідок виконання рішень органів 
державної влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 
неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 
органами добровільно або за рішенням суду.

4.6. Для здійснення господарської некомерційної діяльності 
Підприємство залучає і використовує матеріально-технічні, фінансові, трудові 
та інші види ресурсів, використання яких не заборонено законодавством.

4.7. Підприємство має самостійний баланс, рахунки в Державному 
казначействі України, установах банків, круглу печатку зі своїм 
найменуванням, штампи, бланки з власними реквізитами та інші атрибути 
юридичної особи.

4.8. Підприємство має право укладати угоди, набувати майнових та 
особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка бере участь у 
справі, що розглядається в судах України, третейських та міжнародних судах.

4.9. Підприємство самостійно визначає свою організаційну структуру, 
встановлює чисельність, визначає та затверджує штатний розпис у 
встановленому порядку.

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ

5.1. Майно Підприємства є комунальною власністю територіальної 
громади міста Суми і закріплюється за ним на праві оперативного управління. 
Майно Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, грошові 
кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником, вартість яких 
відображається у самостійному балансі Підприємства.

5.2. Підприємство не має право відчужувати або іншим способом 
розпоряджатись закріпленим за ним майном, що належить до основних фондів, 
без попередньої згоди Засновника. Підприємство не має права безоплатно 
передавати належне йому майно третім особам (юридичним чи фізичним 
особам). Усі питання, які стосуються відмови від права на земельну ділянку, що 
знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються виключно 
Засновником.

5.3. Статутний капітал Підприємства становить: ____________
(______________ __________________________) гривень____ копійок.

5.4. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є:
5.4.1. Комунальне майно, передане Підприємству в установленому 

законодавством порядку;
5.4.2. Кошти місцевого бюджету, державної субвенції;



5.4.3. Кошти, отримані за договорами з органом, що реалізує державну 
політику у сфері державних фінансових гарантій медичного обслуговування 
населення;

5.4.4. Кошти, одержані за програмами державно-приватного партнерства;
5.4.5. Власні надходження Підприємства: кошти від здійснення 

господарської діяльності, надання платних послуг, здачі в оренду (зі згоди 
Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного управління; кошти та 
інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, послуг);

5.4.6. Цільові кошти;
5.4.7. Грантові кошти;
5.4.8. Кредити банків;
5.4.9. Страхові відшкодування, страхові платежі, що здійснені на користь 

третіх осіб та отримані відповідно до законодавства;
5.4.10. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб;
5.4.11. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 
юридичних і фізичних осіб;

5.4.12. Надходження коштів на виконання міжнародних, державних 
та місцевих програм соціально-економічного розвитку регіону, розвитку 
медичної галузі;

5.4.13. Кошти міжнародних донорів;
5.4.14. Інші джерела, не заборонені законодавством України.
5.5. Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань за згодою та під гарантію Засновника.
5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її органам, 
уповноваженим здійснювати контроль за відповідними напрямами діяльності 
Підприємства у визначеному законодавством порядку.

5.7. Власні надходження Підприємства використовується відповідно до 
чинного законодавства України та положень цього Статуту. Доходи (прибутки) 
Підприємства використовуються виключно для фінансування видатків на 
утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямків діяльності, що 
передбачені цим Статутом.

5.8. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні 
п. 1.9. Статуту, використання Підприємством власних доходів (прибутків) 
виключно для фінансування оплати праці видатків на утримання такої 
неприбуткової організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 
діяльності, визначених Статутом.

5.9. Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 
передбачених чинним законодавством України.

5.10. Підприємство користується встановленими пільгами по 
оподаткуванню, передбаченими законодавством.



ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ

6.1. Підприємство має право:
6.1.1. Звертатися у порядку, встановленому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 
самоврядування, а також підприємств і організацій незалежно від форм 
власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 
необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань;

6.1.2. Самостійно планувати, організовувати і здійснювати свою статутну 
діяльність, визначати основні напрямки свого розвитку відповідно до своїх 
завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від господарської 
діяльності кошти на утримання Підприємства та його матеріально-технічне 
забезпечення;

6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 
організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, а також 
фізичними особами відповідно до законодавства;

6.1.4. Здійснювати співробітництво з іноземними організаціями 
відповідно до законодавства;

6.1.5. Укладати з міжнародними організаціями (донорами) договори, 
меморандуми, угоди на отримання методичної, матеріальної, фінансової 
допомоги;

6.1.6. Здійснювати тендерні процедури, укладати договори з виконавцями 
послуг, а також проводити контроль за їх виконанням;

6.1.7. На отримання місцевої фінансової допомоги, локальної субсидії для 
виконання енергоаудитів будівель, заходів з підвищення енергоефективності та 
інших заходів у рамках реалізації міжнародних проектів;

6.1.8. Самостійно визначати напрямки використання грошових коштів у 
порядку, визначеному законодавством України, враховуючи норми Статуту;

6.1.9. Здійснювати власне будівництво, реконструкцію, капітальний та 
поточний ремонт основних фондів у визначеному законодавством порядку;

6.1.10. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 
своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку;

6.1.11. Співпрацювати з іншими закладами охорони здоров’я, 
науковими установами та фізичними особами-підприємцями;

6.1.12. Надавати консультативну допомогу з питань, що належать до 
його компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх запитом;

6.1.13. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно 
до законодавства України;

6.1.14. Проводити списання, передачу в оренду, обмін, а також інші 
дії щодо майна з дозволу виконавчого органу, уповноваженого управляти 
майном комунальної власності, за погодженням з Уповноваженим органом;

6.1.15. Здійснювати інші права, що не суперечать законодавству.
6.2. Підприємство зобов’язане:
6.2.1. Керуватись у своїй діяльності Конституцією України, законами 

України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України,



нормативно-правовими актами Міністерства охорони здоров’я України, іншими 
нормативно-правовими актами та цим Статутом;

6.2.2. Здійснювати бухгалтерський облік, вести фінансову та статистичну 
звітність відповідно до вимог чинного законодавства України;

6.23. Акумулювати власні надходження та витрачати їх в інтересах 
Підприємства відповідно до чинного законодавства України та цього Статуту;

6.2.4. Планувати свою діяльність щодо реалізації мети та предмету 
діяльності Підприємства з урахуванням та у межах єдиної комплексної 
політики в галузі охорони здоров’я міста Суми;

6.2.5. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 
забезпечувати додержання чинного законодавства України про працю, правил 
та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування;

6.2.6. Забезпечувати своєчасну сплату податкових та інших обов’язкових 
платежів з урахуванням своєї статутної діяльності та відповідно до чинного 
законодавства України;

6.2.7. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 
підвищення кваліфікації працівників;

6.2.8. Забезпечувати цільове використання, закріпленого за 
Підприємством, майна;

6.2.9. Виконувати норми і вимоги щодо охорони довкілля, раціонального 
використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної 
безпеки;

6.2.10. Забезпечувати надання медичної інформації з урахуванням 
обмежень, встановлених законодавством;

6.2.11. Забезпечувати дотримання права на лікарську таємницю;
6.2.12. Визначати форми і системи оплати праці, зокрема 

встановлення посадових окладів, надбавок, доплат та підвищень, порядок та 
умови заохочення, у тому числі преміювання, розмір премій, інших винагород 
відповідно до внутрішніх актів підприємства, законодавства України та цього 
Статуту.

6.3. Підприємство проводить обробку персональних даних;
6.3.1. Бази «Працівники» з метою забезпечення реалізації трудових, 

соціально-трудових відносин, відносин у сфері управління персоналом, 
військового обліку;

6.3.2. Бази « Пацієнти» з метою забезпечення реалізації відносин у сфері 
охорони здоров’я;

6.3.3. Бази «Підрядник» з метою забезпечення реалізації адміністративно- 
правових відносин, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського 
обліку.

6.4. Підприємство, як володілець баз персональних даних, забезпечує їх 
захист. Посадові особи Підприємства несуть встановлену законом України 
відповідальність щодо недотримання вимог Закону України «Про захист 
персональних даних».



УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ ТА ГРОМАДСЬКИЙ 
КОНТРОЛЬ ЗА ЙОГО ДІЯЛЬНІСТЮ

7.1. Управління Підприємством здійснюється відповідно до цього 
Статуту на основі поєднання прав Засновника, Уповноваженого органу та 
Директора щодо господарського використання комунального майна і участі в 
управлінні трудового колективу.

7.2. До виключної компетенції Засновника відноситься:
7.2.1. Затвердження Статуту Підприємства, внесення до нього змін;
7.2.2. Прийняття рішень щодо розпорядження майном, яке передане 

Засновником Підприємству на праві оперативного управління;
7.2.3. Погодження Підприємству договорів про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 
управлінні, кредитні договори та договори застави.

7.2.4. Прийняття рішень щодо участі Підприємства в господарських 
товариствах, спільних підприємствах, об’єднаннях підприємств тощо;

7.2.5. Прийняття рішень про ліквідацію, реорганізацію чи 
перепрофілювання Підприємства, призначення ліквідаційної комісії, комісії з 
припинення, затвердження ліквідаційного балансу;

7.3. Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством 
здійснює керівник Підприємства - Директор, який призначається на посаду 
Уповноваженим органом на конкурсній основі, шляхом укладення з ним 
контракту на строк від трьох до п’яти років та звільняється у порядку, 
встановленому законодавством України та з підстав, передбачених у контракті 
з Директором.

7.4. Директор Підприємства:
7.4.1. Підпорядковується, підзвітний та підконтрольний Засновнику й 

Уповноваженому органу та несе персональну відповідальність за виконання 
покладених на Підприємство завдань і здійснення ним своїх функцій;

7.4.2. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 
інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, інших 
органах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами, підписує 
від його імені документи, видає довіреності та делегує право підпису 
документів іншим посадовим особам Підприємства, укладає договори, 
відкриває в органах Державної казначейської служби України та установах 
банків поточні та інші рахунки;

7.4.3. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за винятком 
тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції Засновника 
та Уповноваженого органу;

7.4.4. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню, згідно 
з вимогами нормативно-правових актів України, послуг 
вторинної/спеціалізованої медичної допомоги;

7.4.5. У межах повноважень керівника, основних напрямів діяльності та 
відповідно до завдань і цілей Підприємства, використовує майно та



розпоряджається коштами Підприємства відповідно до законодавства, 
цільового призначення майна та вимог цього Статуту;

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає вказівки, 
обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства;

7.4.7. Забезпечує ефективне використання і збереження, закріпленого за 
Підприємством на праві оперативного управління, майна;

7.4.8. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та іншої 
документації;

7.4.9. Негайно доводить до відома Уповноваженого органу та повідомляє 
відповідні органи про зміни вданих про Підприємство, внесення яких є 
обов’язковим до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних 
осіб-підприємців та громадських формувань;

7.4.10. Подає в установленому порядку Уповноваженому органу 
квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, зокрема, щорічно 
до 01 лютого надає бухгалтерську та статистичну звітність, інформацію про рух 
основних засобів, звіт про оренду майна, інформацію про наявність вільних 
площ, придатних для надання в оренду;

7.4.11. Надає на затвердження Уповноваженому органу у терміни, 
визначені чинним законодавством України, фінансовий план Підприємства;

7.4.12. Затверджує структуру Підприємства, порядок внутрішньої 
організації та сфери діяльності структурних підрозділів Підприємства;

7.4.13. Затверджує положення про структурні підрозділи 
Підприємства, інші положення та порядки, що мають системний характер, 
зокрема:

7.4.13.1. Положення про преміювання працівників за підсумками 
роботи Підприємства;

7.4.13.2. Порядок надходження і використання коштів, отриманих як 
благодійні внески, гранти та дарунки;

7.4.13.3. Порядок приймання, зберігання, відпуску та обліку 
лікарських засобів та медичних виробів.

7.4.14. Визначає та затверджує штатну чисельність Підприємства 
з урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення 
належної доступності та якості медичної допомоги;

7.4.15. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення 
з роботи працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством 
про працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 
працівниками Підприємства;

7.4.16. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції 
працівників Підприємства;

7.4.17. Забезпечує раціональний добір кадрів, дотримання 
працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

7.4.18. Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня 
працівників згідно із затвердженим в установленому порядку штатним 
розписом;



7.4.19. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 
колективного договору в порядку, спосіб та терміни, визначені законодавством 
України;

7.4.20. Проводить прийом працівників Підприємства та населення з 
особистих питань у спеціально відведений час. Забезпечує своєчасний розгляд 
пропозицій, скарг та заяв громадян;

7.4.21. Відповідно до чинного законодавства та колективного 
договору визначає розмір заробітної плати та порядок її виплати. Вживає 
заходи щодо своєчасної та в повному обсязі виплати заробітної плати, а також 
передбачених законодавством податків, зборів та інших обов’язкових платежів;

7.4.22. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 
про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 
створення належних умов праці;

7.4.23. Складає опис істотних передбачуваних факторів ризику, що 
можуть вплинути на операції та результати діяльності Підприємства, та 
визначає заходи щодо управління такими ризиками;

7.4.24. Забезпечує відповідно до вимог статті 78 Господарського 
кодексу України оприлюднення інформації про діяльність Підприємства;

7.4.25. Забезпечує надання на протести, постанови, подання, листи, 
запити та інші документи судових, правоохоронних та контролюючих органів 
ґрунтовної, об’єктивної, документально підтвердженої інформації та 
мотивованих відповідей;

7.4.26. Розглядає пропозиції Спостережної Ради Підприємства, що 
надаються в межах її компетенції, вживає заходи для усунення виявлених 
порушень та підвищення рівня забезпечення безпеки пацієнтів у підприємстві;

7.4.27. Приймає рішення про здійснення переоцінки основних 
засобів;

7.4.28. Замовляє проведення зовнішнього аудиту Підприємства;
7.4.29. Подає проектні пропозиції для участі у конкурсах на 

отримання грантів;
7.4.30. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції директора 

Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом між 
Уповноваженим органом і Директором Підприємства;

7.4.31. Несе відповідальність за:
7.4.31.1. Формування та виконання фінансового плану і плану 

розвитку Підприємства;
7.4.31.2. Своєчасність надання, достовірність та обґрунтованість 

планування окремих показників та звітності;
7.4.31.3. Результати господарської діяльності Підприємства;
7.4.31.4. Виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 

якість послуг, що надаються;
7.4.31.5. Використання, наданого на праві оперативного управління 

Підприємству, комунального майна територіальної громади м. Суми спільної 
власності територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, 
цього Статуту та укладених Підприємством договорів;



7.4.31.6. Збитки, завдані Підприємству з вини керівника Підприємства 
в порядку та на умовах, визначених законодавством України;

7,5. Уповноважений орган:
7.5.1. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани розвитку Підприємства та звіти про їх виконання;
7.5.2. Затверджує фінансовий план Підприємства та контролює його 

виконання;
7.5.3. Розглядає та затверджує звіт про виконання показників фінансового 

плану;
7.5.4. Погоджує створення філій, представництв, відділень та інших 

відокремлених підрозділів Підприємства (надалі - Філії). Такі Філії діють 
відповідно до положення про них, погодженого із Уповноваженим органом та 
затвердженого наказом керівника Підприємства;

7.5.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 
власністю територіальної громади м. Суми та закріплене за Підприємством на 
праві оперативного управління;

7.5.6. Попередньо погоджує договори про спільну діяльність стороною 
яких є Підприємство, за якими використовується нерухоме майно, що 
перебуває в його оперативному управлінні. Договори про спільну діяльність, 
укладені із Підприємством, без попереднього погодження Уповноваженого 
органу, вважаються неукладеними;

7.5.7. Укладає з Підприємством договори про здійснення медичного 
обслуговування населення;

7.5.8. Проводить планові та позапланові перевірки діяльності 
Підприємства;

7.5.9. Здійснює інші повноваження у межах та у спосіб, визначені 
законодавством.

7.6. Директор Підприємства за погодженням з Уповноваженим органом:
7.6.1. Призначає на посади та звільняє заступників Директора, головного 

бухгалтера Підприємства, керівників структурних підрозділів;
7.6.2. Укладає зовнішньоекономічні угоди, угоди з платного навчання 

персоналу за рахунок Підприємства;
7.6.3. Приймає рішення про укладання мирових угод у суді, угод про 

прощення боргу;
7.6.4. Вирішує питання списання безнадійної заборгованості;
7.6.5. Вчиняє значні господарські зобов’язання, предметом яких є майно, 

роботи або послуги чи сума коштів, вартість яких складає від 10 відсотків 
(включно) вартості активів Підприємства за даними останньої річної фінансової 
звітності, і господарські зобов’язання, щодо яких є заінтересованість.

7.7. Директор Підприємства та головний бухгалтер Підприємства 
несуть персональну відповідальність за додержання порядку ведення 
і достовірність обліку та статистичної звітності у встановленому 
законодавством порядку.



7.8. У разі відсутності Директора Підприємства або неможливості 
виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує заступник 
Директора чи інша особа згідно з функціональними (посадовими) обов’язками.

7.9. З метою дотримання прав та забезпечення безпеки пацієнтів, 
додержання вимог законодавства при здійсненні медичного обслуговування 
населення Підприємством, фінансово-госоподарської діяльності на 
Підприємстві створюється Спостережна Рада за. рішенням Засновника 
(Уповноваженого органу) в разі укладення головними розпорядниками 
бюджетних коштів договорів про медичне обслуговування населення. До 
Спостережної Ради обираються не більше 5 осіб, строком на 3 роки.

7.10. Спостережна Рада Підприємства складається з:
7.10.1. Одного представника Засновника Підприємства 

(уповноваженого ним органу);
7.10.2. Одного представника Уповноваженого органу;
7.10.3. Одного депутата Сумської міської ради (за згодою);
7.10.4. Представників громадськості та громадських об’єднань, 

діяльність яких спрямована на захист прав у сфері охорони здоров’я, 
організацій, що здійснюють професійне самоврядування у сфері охорони 
здоров’я (за згодою) - двох осіб.

7.11. Порядок утворення, права, обов’язки Спостережної Ради 
Підприємства І типове положення про неї затверджуються Кабінетом Міністрів 
України.

8. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ

8.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 
Підприємством через загальні збори трудового колективу, професійні спілки, 
які діють у трудовому колективі, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи 
Підприємства, а також з питань соціально-культурного і побутового 
обслуговування. Представники первинної профспілкової організації 
представляють інтереси працівників в органах управління Підприємства 
відповідно до законодавства. Підприємство зобов’язано створювати умови, які 
б забезпечували участь працівників у його управлінні.

8.2. Трудовий колектив Підприємства:
8.2.1. Розглядає і затверджує колективний договір;
8.2.2. Вирішує питання самоврядування трудового колективу;
8.2.3. Визначає і затверджує перелік і порядок надання працівникам 

соціальних пільг;
8.2.4. Бере участь у розробці і прийнятті правил внутрішнього трудового 

розпорядку.
8.3, Трудовий колектив Підприємства складається з усіх громадян, які 

своєю працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 
(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 
працівника з Підприємством.

8.4. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 
на участь в управлінні Підприємством, не може обиратися директор 
Підприємства. Повноваження цих органів визначаються законодавством.



8.5. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу 
з адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором.

8.6. Право укладання колективного договору надається Директору 
Підприємства, а від імені трудового колективу - уповноваженому ним органу. 
Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 
не менш ніж один раз на рік,

8.7. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 
обов’язкового медичного страхування працівників Підприємства та їх сімей, 
а також інші питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом 
відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного договору.

8.8. Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є 
кошти, отримані в результаті його господарської некомерційної діяльності. 
Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, схеми 
посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 
винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 
визначаються законодавством та колективним договором з дотриманням норм 
і гарантій, передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.

8.9. Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 
встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати.

8.10. Умови оплати праці та матеріального забезпечення Директора 
Підприємства визначаються контрактом.

8.11. Оплата праці працівників Підприємства здійснюється у 
першочерговому порядку. Усі інші платежі здійснюються Підприємством після 
виконання зобов’язань щодо оплати праці.

8.12. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до 
Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно 
з законодавством.

9. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ

9.1. Підприємство самостійно здійснює оперативний та бухгалтерський 
облік результатів своєї діяльності та веде обробку та облік персональних даних 
працівників, а також веде юридичну, фінансову та кадрову звітність. Порядок 
ведення бухгалтерського обліку та обліку персональних даних, статистичної, 
фінансової та кадрової звітності визначається чинним законодавством України.

9.2. Підприємство несе відповідальність за своєчасне і достовірне 
подання передбачених форм звітності відповідним органам.

9.3. Контроль за фінансово-господарською діяльністю Підприємства 
здійснюють відповідні державні органи в межах їх повноважень та 
встановленого чинним законодавством України порядку.

9.4. Засновник має право здійснювати контроль фінансово- 
господарської діяльності Підприємства та контроль за якістю і обсягом надання 
медичної допомоги. Підприємство подає Засновнику, за його вимогою, 
бухгалтерський звіт та іншу документацію, яка стосується фінансово- 
господарської, кадрової, медичної діяльності.



9.5. Контроль якості надання медичної допомоги хвбрйм на 
Підприємстві здійснюється шляхом експертизи відповідності якості наданої 
медичної допомоги міжнародним принципам доказової медицини, вимогам 
галузевим стандартам в сфері охорони здоров’я та законодавству.

10. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ

10.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 
реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - 
за рішенням Засновника, а у випадках, передбачених законодавством України, - 
за рішенням суду або відповідних органів державної влади.

10.2. У разі реорганізації Підприємства вся сукупність його прав 
та обов’язків переходить до його правонаступників.

10.3. У випадку ліквідації Підприємства орган, який приймає рішення 
про ліквідацію, створює відповідну комісію, яка несе відповідальність за 
діяльність Підприємства в період ліквідації, оцінює майно, розраховується з 
кредиторами, складає ліквідаційний баланс, здійснює інші заходи відповідно до 
чинного законодавства.

10.4. Підприємство є таким, що припинилося з дня внесення до Єдиного 
державного реєстру запису про його припинення.

10.5. У разі припинення Підприємства усі активи Підприємства 
передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду 
або зараховані зараховуються до доходу міського бюджету.

11. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА

11.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, шляхом 
викладення Статуту у новій редакції.

11.2. Зміни до Статуту підлягають обов’язковій державній реєстрації в 
порядку, встановленому чинним законодавством України, та набувають 
чинності з моменту їх державної реєстрації.

Сумський міський голова 
Виконавець: Чумаченко О.Ю.

О.М. Лисенко















































Сумська міська рада
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

майдан Незалежності, 2, м. Суми, 40030, тел/факс) -і 38(0542) 700-560 
Е-таіІ: таіІ@тегІа.5ііту.иа

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

Шановний Віталію Анатолійовичу !

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

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

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

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

З повагою,
заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради, 
голова опікунської ради при органі 
опіки та піклування Сумської міської ради і
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Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська. 35. м. Суми. 40035. тел.(0542) 60-44-46. факс (0542) 60-44-48 
Е-таіІ: іпГо23@сІ52п.5т.аоу.иа КодСДРПОУ 26440890

12,01-2$ ХЛ^/09 на №__________ від___________

СУМСЬКА МІСЬКА РАДА 
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради

Вхідний №
/// ■> 20^ р.

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

V Мельнику В.А.

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

Міською програмою «Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей» на 2017-2019 роки» 
затвердженою рішенням Сумської міської ради від 26 жовтня 2016 року 
№ 1268-МР (зі змінами), учасникам антитерористичної операції передбачено 
надання одноразової цільової матеріальної допомоги для придбання житла, 
на загальну суму 21 000,0 тис. грн. (розмір допомоги - 350,0 тис. грн.) по 
КПКВК 0813242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення», КЕКВ 2730.

Відповідно до розпису асигнувань міського бюджету на 2018 рік кошти 
на виплату зазначеної матеріальної допомоги передбачені на вересень- 
грудень місяць (вересень - 4 796 804,00 грн. для 13 осіб, жовтень - 
500 000,00 грн. для 2 осіб, листопад - 6 358 196,00 грн. для 18 осіб та 
грудень - 9 345 000,00 грн. для 27 осіб).

В зв’язку з постійним підвищенням цін на житло, просимо сприяти у 
вирішенні питання щодо внесення змін до розпису асигнувань міського



бюджету на 2018 рік з урахуванням помісячного балансування за рахунок 
видатків міського бюджету, а саме: передбачити на жовтень 15 703 196,00 
грн., зменшивши видатки листопада на 6 358 196,00 грн. та грудня - на 
9 345 000,00 грн.

В.о. директора департаменту

Начальник відділу бухгалтерського обліку 
та звітності - головний бухгалтер

С.Б. Маринченко

Т.О. Сахненко

Котляр 79-02-05



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 60-44-46, факс (0542) 60-44-48 
Е-таіІ: гі$ст@5тг.еоу.иа Код ЄДРПОУ 26440890

7^.09.2018 № 12.06-30/296/10

Інформація
про виконання протоколу 
постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді та 
спорту Сумської міської ради 
від 20.07.2018 №51

на № 51 від 20.07.2018

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.

~ СУМСЬКА МІСЬКА РАДА ;

. и-їдд.іл з організації діяльності ради 
і Сумської міської ради 

і Вхідний №.
і Сіп- ■ А? __2О^Р

З початку 2018 року в місті створено 3506 робочих місць, що складає 
67,4% запланованого на рік (5200). Серед новостворених робочих місць 
1467 - у юридичних осіб та 2039 - в малому бізнесі (зареєстровано 1309 
фізичних осіб як суб’єктів підприємницької діяльності, укладено 730 трудових 
договорів між підприємцями та найманими працівниками).

Найбільше робочих місць створено на промислових підприємствах - 642 
(43,8%), в т.ч.: ПрАТ «Технологія» - 184, ТОВ «Гуала Кложерс Україна» - 92 
(тара), ТОВ «Сумська насосна техніка» - 81 (насоси), ТОВ «Гуалапак Україна» - 
77 (тара); в торгівлі - 207 (14,1%): ТОВ «Ансві-Фарм» - 25 (торгівля 
медпрепаратами), ТОВ «Торговий дім «Нікмас» - 20 (компресорами), ТОВ 
«СІЕЙТІ» - 12 (зерном); на будівництві - 149 (10,2%): ТОВ «Прогресбудсервіс»- 
27, ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» - 19, ТОВ «Будсвіт-Україна» - 
14; в закладах охорони здоров’я - 92 (6,3%): ТОВ «Медсоюз +» - 14, ТОВ 
«Сехмет» - 13, ТОВ «Сумський регіональний «Медичний центр безпеки 
дорожнього руху» -11.

Це сприяло збільшенню кількості вакансій до 01.01.2018 на 463 посади 
(в 1,7 рази) і на 01.09.2018 їх нараховувалось 1146, відповідно зменшилось 
навантаження безробітних на одне вільне робоче місце з 3 до 2 осіб.

В січні - серпні 2018 року послугами служби зайнятості скористалось 5416 
безробітних, працевлаштовано 4000 осіб, що на 387 осіб (10,7%) більше ніж за



аналогічний період 2017 року. Серед працевлаштованих безробітних 1031 особа 
мала додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 80 осіб з обмеженими 
фізичними можливостями, 37 осіб з числа учасників АТО та 21 внутрішньо 
переміщена особа.

Питома вага працевлаштованих безробітних за видами діяльності належала: 
промисловості - 23,1% та торгівлі - 22,9%.

Разом з тим, залишався кваліфікаційний дисбаланс між попитом на робочу 
силу та її пропозицією. Так, 60,3% безробітних (1408 осіб) потребували 
працевлаштування на посади службовців (бухгалтера, економісти, юристи), тоді 
як, лише 36,3% вакансій, які налічувались на 01.09.2018, пропонувались для 
службовців (416 посад) і 63,7% - для робітників та осіб, які не мають професії, в 
основному кранівники, слюсарі, електрозварники, маляри-штукатури.

З метою зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу пройшли 
підготовку та перепідготовку за робітничими професіями та професіями, які 
сприяють самозайнятості, 127 безробітних, отримали кошти для започаткування 
власної справи 16 осіб, надано ваучери на навчання за сприянням служби 
зайнятості 50 особам віком старше 45 років, 8 роботодавцям компенсовано 
єдиний внесок за працевлаштування 8 громадян, що потребують додаткових 
гарантій, проведено 183 семінари з техніки пошуку роботи, яким охоплено 3203 
особи. Як наслідок, частка службовців серед безробітних зменшилась до 
01.01.2018 на 4,0%.

Враховуючи постійне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги і, 
як наслідок, збільшення потреби мешканців міста в оформленні субсидії на їх 
оплату, існувала нагальна потреба в організації роботи по інформуванню 
населення про надання житлових субсидій та здійснення допоміжних робіт з 
документацією. Тому в січні-серпні 2018 року з міського бюджету 
профінансовано громадські роботи в соціальній сфері в сумі 201,9 тис. грн. та 
225,5 тис. грн. - за рахунок Фонду загальнообов’язкового державного 
соціального страхування України, участь у цих роботах прийняли 100 
безробітних (в т.ч. департаменту інфраструктури міста Сумської міської ради 
профінансовано: по 8,9 тис. грн. — з міського бюджету та з Фонду 
загальнообов’язкового державного соціального страхування України, участь у 
громадських роботах прийняли 6 осіб).

На виконання безробітними громадських робіт з озеленення та благоустрою 
міста в червні-серпні 2018 року КП «Зелене будівництво» Сумської міської 
ради з міського бюджету профінансовано 136,0 тис. грн. та аналогічну суму — 
Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування України. 
Участь у цих роботах взяли 102 безробітних.

Всього з початку 2018 року було направлено на виконання громадських та 
інших робіт тимчасового характеру 238 осіб.

Суттєво збільшує можливості безробітних до працевлаштування проведення 
ярмарок та міні-ярмарок вакансій, презентацій роботодавців та «днів відкритих 
дверей». В січні-серпні 2018 року проведено 2 ярмарки та 38 міні-ярмарок 
вакансій за участю 108 роботодавців та 958 безробітних, презентовано 23 
роботодавця.



Проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення міста 
щодо стану ринку праці, економічних, соціальних та етичних переваг отримання 
легальних доходів, 32 інформації з цих питань висвітлено в засобах масової 
інформації та мережі Інтернет.

Активізовано роботу з популяризації робітничих професій. В сІчні-серпні 
2018 року до профорієнтаційних заходів залучено 3154 учня загальноосвітніх 
шкіл міста. Молодих людей ознайомлювали зі станом ринку праці, вимогами 
роботодавців до майбутніх спеціалістів, послугами служби зайнятості.

В.о. директора департаменту С.Б. Маринченко

Бутова 60-45-21





Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 60-44-46, факс (0542) 60-44-48
Е-піаіІ: <352і'і@5тг.£ОУ.иа Код ЄДРПОУ 26440890

На №___________ від__________

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.

Інформація
про виконання пункту 7 Плану 
заходів постійної комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального 
захисту населення, освіти, науки, 
культури, туризму, сім’ї, молоді 
та спорту Сумської міської ради 
на II півріччя 2018 року щодо 
роботи комунальних установ 
соціального захисту населення 
за 9 місяців 2018 року

г ерганізанД діяльності: ■■ >• 
Сумської міської ради

У місті Суми діє три комунальні установи, які надають різні види 
соціальних послуг соціально-уразливим категоріям громадян, а саме: 
комунальна установа «Сумський міський територіальний центр соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня», Центр реінтеграції 
бездомних осіб, комунальна установа «Центр обслуговування учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей» 
Сумської міської ради.

На обліку у комунальній установі «Сумський міський територіальний 
центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) «Берегиня» 
(надалі - територіальний центр) знаходиться 2739 чол., які потребують різних 
видів соціальних послуг, надано послуги 2739 чол., а саме:

-відділеннями соціальної допомоги вдома - 928 чол.;
-відділеннями денного перебування - 552 чол.;
-відділенням соціальної підтримки громадян - 1259 чол.
Відділення соціальної допомоги вдома надають послугу догляду вдома 

одиноким непрацездатним громадянам та забезпечують виконання більш ніж 
30 заходів, що складають зміст даної послуги. 68 соціальних робітників надали 
послуги 928 одиноким та одинокопроживаючим непрацездатним громадянам.



За 9 місяців 2018 року територіальним центром взято на обслуговування 
263 чол., оформлено документи для влаштування до будинків-інтернатів на 20 
чол., з них отримало путівки 16 чол.

Для громадян, які перебувають у складних життєвих обставинах, 
потребують сторонньої допомоги, не здатні до самообслуговування у зв’язку 
з похилим віком, хворобою, інвалідністю та мають рідних, які повинні 
забезпечувати їм догляд, і мешкають у місті Суми, розроблені тарифи на 
платні соціальні послуги, які постійно переглядаються при зміні мінімальної 
заробітної плати і доводяться до громадян міста. За 9 місяців 2018 року платні 
соціальні послуги надані 61 чол. на суму 42,3 тис.грн.

Працює служба термінової соціальної допомоги людям, що її 
потребують (потреби визначаються за дзвінком по телефону). Протягом 
звітного періоду надано допомоги 69 пенсіонерам міста.

Проведено 377 обстежень матеріально-побутових умов проживання 
непрацездатних громадян (відділенням соціальної допомоги вдома № 1 
обстежено 183 чол., відділенням соціальної допомоги вдома № 2 - 116 чол., 
відділенням соціальної підтримки громадян — 126 чол., відділенням 
соціальної підтримки громадян - 68 чол.).

Проведено 144 обстеження матеріально-побутових умов проживання 
отримувачів соціальних послуг (відділенням соціальної допомоги вдома № 1 
обстежено 49 чол., відділенням соціальної допомоги вдома №2 — 95 чол.).

Проведено 584 перевірки роботи соціальних робітників по 
обслуговуванню одиноких громадян (відділенням соціальної допомоги вдома 
№ 1 перевірено 276 чол., відділенням соціальної допомоги вдома № 2 - 308 
чол.).

З початку 2018 року доповнено базу даних пенсіонерів, одиноких 
непрацездатних громадян шляхом внесення інформації на 263 особи.

Фахівцями відділень соціальної допомоги вдома проводяться 
консультації з питань оформлення опіки та піклування, обслуговування 
відділеннями територіального центру та оформлення відповідної 
документації.

Відділення денного перебування надають 3 види послуг, а саме: соціальна 
адаптація, консультування, посередництво, навчання та освітні заходи в 
рамках «Університету третього віку» та забезпечують виконання більше ніж 
70 заходів, що складають зміст даних послуг.

За звітний період 2018 року щоденно відділеннями денного перебування 
надавалися соціальні послуги 254 чол.

На базі відділень денного перебування «Злагода» та «Калина» працюють 
8 гуртків різних напрямків («Умілі ручки», «Учбова кухня», ляльковий театр, 
декоративно-ужитковий, кулінарний, в’язання, вишивка, ліплення), діє клуб 
«Ветеран», засідання якого проводяться щомісяця, соціальні послуги 
отримують 90 ветеранів.

З метою розширення спектру надання соціальних послуг КУ «СМТЦСО 
(НСП) «Берегиня», сприяння адаптації людей поважного віку до нових для 
них соціальних умов, профілактиці їх самотності, подовження активної участі 
старшого покоління в житті суспільства і встановленню діалогу між 
поколіннями, з 2011 року запроваджено надання соціально-педагогічної



послуги «Університет третього віку». У звітному періоді 2018 року 
организовано роботу 9 факультетів: мистецький, основ медицини та здорового 
способу життя, правових знань, сучасних технолопй, геронтопсихології, 
групи здоров’я, народознавства та фольклору, садівництва та огородництва, 
народної та сучасної вишивки. За 8 місяців 2018 року зазначеною послугою 
скористалися 329 чол.

Відділенням денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю 
«Спільнота» щоденно забезпечується трудова, соціальна адаптація та 
профорієнтація. У відділенні працюють побутово-господарча, столярна, 
текстильна, швацька та керамічна майстерні.

У відділенні денного перебування інвалідів з розумовою відсталістю 
«Спільнота» впроваджено в дію реабілітаційну кімнату, де з молоддю з 
інвалідністю працює фахівець з фізичної реабілітації. З метою якісного 
надання послуги з фізичної реабілітації створено чотири підгрупи (згідно з 
нозологіями) для відповідних занять. Оздоровчими заходами охоплено 52 чол.

На базі відділень денного перебування працюють фахівці (практичний 
психолог, соціальний педагог), які надають результативну психолого- 
педагогічну допомогу відвідувачам та їх сім’ям. Працюють кімнати 
психологичного розвантаження, де використовується аромотерапія.

За 9 місяців 2018 року трьома відділеннями денного перебування 
територіального центру надано послуг 552 чол.

На базі відділення денного перебування «Злагода» та відділення денного 
перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» територіального 
центру створені та працюють художньо-театральні студії «Промінь надії» та 
«Забава», в яких систематично проводяться заняття з музикотерапії та з основ 
театральної майстерності.

15-17 березня 2018 року художньо-театральна студія «Забава» взяла 
участь у фестивалі XII Театральні зустрічі «Червоноград скликає друзів».

На базі територіального центру діє інформаційно - методичний, творчий 
кабинет. Періодично поповнюється бібліотечний фонд методичного кабінету.

З початку 2018 року з метою організації змістовного дозвілля осіб з 
інвалідністю відділень денного перебування організовані виховні заходи до 
Новорічно-Різдвяних свят, Міжнародного жіночого дня, Міжнародного дня 
людини з синдромом Дауна, Дня Перемги, Дня матері, Всесвітнього дня 
батьків, релігійного свята Івана Купала тощо. До проведення вищезгаданих 
захолов долучалися представники Сумської обласної наукової бібліотеки, 
волонтери СумДУ, СДПУ ім. А.С. Макаренка.

Одним з елементів соціальної адаптації осіб з інвалідністю є арт-терапія. 
З цією метою організовані перегляди вистав у ТЮГу та Сумському обласному 
театрі драми та музичної комедії ім. М.С. Щепкіна на безоплатній основі. З 
початку року заклади культури відвідали понад 170 осіб.

Територіальний центр забезпечений двома микроавтобусами, один з яких 
є спеціалізований для підвезення осіб з інвалідністю, що пересуваються на 
кріслах колісних. Завдяки вищезгаданому автотранспорту щодня проводиться 
підвезення до відділень денного перебування понад ЗО осіб з інвалідністю 
міста.

Відділення соціальної підтримки громадян.



Проводиться робота по залученню спонсорських коштів для надання 
допомоги одиноким непрацездатним громадянам та особам з інвалідністю.

За 9 місяців 2018 року направлено 85 листів на підприємства міста, 
отримали допомогу на суму 31531,00 грн. від 6 підприємств. Відділенням 
надається послуга прокату засобів пересування та реабілітації. Відділення 
забезпечено 786 засобами, 724 перебувають у користуванні. За звітний період 
послугою прокату скористались 487 чол.

Одним із напрямків роботи відділення є співпраця з установами та 
організаціями, які надають побутові послуги (прання білизни, послуги 
перукаря), укладання договорів про надання відповідних послуг потребуючим 
громадянам безкоштовно або на пільгових умовах.

Територіальним центром укладено угоду з державним навчальним 
закладом «Сумський центр професійно-технічної освіти державної служби 
зайнятості» про надання одиноким непрацездатним громадянам 
безкоштовних послуг перукаря, з приватним підприємцем Кирій Ю.Г. - про 
надання послуг прання білизни зі знижкою, а також на надання послуг по 
ремонту взуття з 50% знижкою.

За звітний період 2018 року вищевказаними підприємствами на пільгових 
умовах надано послуг перукаря - 28 чол.

Техніком та електриком територіального центру проводиться 
безкоштовний дрібний ремонт житла, меблів та побутової техніки. За 9 місяців 
2018 року надано допомогу 127 одиноким пенсіонерам та особам з 
інвалідністю.

З метою надання транспортних послуг дітям з інвалідністю з 
захворюванням на ДЦП, онкозахворюванням, учасникам війни, особам з 
інвалідністю І та II групи, одиноким непрацездатним громадянам, які нездатні 
самостійно пересуватися або пересуваються за допомогою технічних засобів, 
з вересня 2016 року територіальний центр надає транспортну послугу 
«Соціальне таксі». Протягом звітного періоду 2018 року транспортною 
послугою «Соціальне таксі» скористалось 114 чол. (2669 послуг), у тому числі 
гемодіаліз - 13 чол., отримано заяви на надання транспортної послуги від 64 
чол.

За звітний період тематиці социального захисту потребуючого населення 
присвячено 1 стаття у газеті «Сумщина»; 3 репортажі на телевізійних каналах: 
телерадіокомпаній «Відікон» (новини) (4 репортажі), иа.зиту (3 репортажі); в 
інтернет-виданнях: (інформаційний портал Спецкор (1 інформація), 
інформаційний портал кіпбег.зиту.иа (1 інформація)); на сайті Сумської 
міської ради (10 інформацій), на сторінці установи у РасеЬоок (50 
інформацій), виступі на радю «Слобода РМ» (1 ефір).

Досягненнями територіального центру є:
- проведення обласного семінару за участю режисера Ірини Бойко 
«Театральне мистецтво, як світогляд»;

- продовження надання соціально-педагогічної послуги «Університет 
третього віку»;

. введення в експлуатацію реабілітаційної кімнати у відділенні денного 
перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» та



укомплектування штату комунальної установи фахівцем з фізичної 
реабілітації;

- продовження функціонування курсів комп’ютерної грамотності у 
відділенні денного перебування «Злагода»;

- функціонування театральних студій «Забава» відділення денного 
перебування інвалідів з розумовою відсталістю «Спільнота» та «Промінь 
надії» відділення денного перебування «Злагода», які є активними 
учасниками, номінантами фестивалів різних рівнів;

- функціонування 4 майстерень та 8 гуртків у відділеннях денного 
перебування, завдяки яким робота відвідувачів територіального центру 
неодноразово прикрашали виставки декоративно-ужиткового мистецтва 
СДПУ ім. А.С. Макаренка;

- ансамбль «Червона калина» відділення денного перебування «Калина», 
членами якого є 20 людей поважного віку (ветерани ВВв, інваліди), постійно 
організовує вітальні акції, концерти з нагоди державних свят у Сумському 
клінічному госпіталі для інвалідів вітчизняної війни, Сумському 
геріатричному пансіонаті для ветеранів війни та праці, відділеннях денного 
перебування територіального центру.

В 2018 році розроблено та впроваджується:
Курс занять по підтримці батьків дітей та молоді, що опинились в 

складних життєвих обставинах «Школа для батьків».
Курс занять по сексуальному вихованню для молоді з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень «Право на любов».
Курс занять по самообслуговуванню для осіб з інвалідністю з метою 

підготовки до самостійного проживання.
Проводиться постійна робота по формуванню потреб у отриманні 

волонтерської допомоги та бажаючих займатися волонтерською діяльністю.
Направлена заявка для участі у тренінгу для тренерів за програмою 

«Фінансова обізнаність для впевненого майбутнього» в м. Києві - з метою 
подальшого впровадження в роботу та проведення тренінгів на регіональному 
рівні.

Визначено 55 осіб, які перебувають в складних життєвих обставинах та 
підтримуватимуться протягом року.

Заплановано проведення:
- до Дня людини похилого віку - Сумський міський фестиваль літніх 

людей «Золотий вік - вік активного дозвілля»;
- до Дня осіб з інвалідністю - мистецько-театральної акції «Театр на 

узбіччі театру»;
- навчань з представниками поліції з питань «Кібер-безпека» та 

«Шахрайство стосовно людей похилого віку»;
- навчання 67 соціальних робітників догляду за ліжковими хворими.

З початку 2018 року до Центру реінтеграції бездомних осіб (далі - 
Центр) звернулись 1059 осіб. Прийнято на обслуговування у поточному році



95 осіб (з них 21 особа звернулася вперше, 93 скористались послугами 
притулку), в тому числі 5 осіб, звільнених з місць позбавлення (обмеження) 
волі.

Громадяни, що потрапили у скрутні життєві обставини і не мають 
приміщення, яке можуть використати для проживання, звертаються до 
Центру, проходять первинний медичний огляд, санітарну обробку, 
дезінфекцію, отримують безкоштовно вечерю (хліб, чай), забезпечуються 
ліжко-місцем, ковдрою, рушником, кухлем, милом, направляються на нічний 
час у відповідні кімнати.

У зимовий період поточного року відділення нічного перебування, 
розраховане на 60 ліжко-місць. Всього з початку року обстежено 94 особи, з 
яких 9 - потребували невідкладної медичної допомоги. У разі особистого 
звернення клієнтів, медичним персоналом установи видаються направлення 
до лікувальних закладів. Під час обстежень у відвідувачів були виявлені 113 
різноманітних захворювань, в зв’язку з чим відділенням нічного перебування 
видано 103 направлення на амбулаторне лікування та 10 на стаціонарне 
лікування. Всі мешканці пройшли відповідне лікування. За результатами 
проведених у Центрі медичних обстежень виявлено 1 випадок захворювання 
на туберкульоз у первинній стадії. Випадків захворювань на ВІЛ-інфекцію у 
2018 р. не виявлено.

Основною метою діяльності відділення обліку бездомних осіб є 
виявлення та ведення обліку бездомних осіб, забезпечення реалізації їх прав 
на отримання соціальних послуг, передбачених законодавством. З початку 
року відділенням обліку бездомних осіб взято на облік 15 осіб. Знято з обліку 
651 особа. На даний час на обліку перебуває 735 осіб. Зняття з обліку 
бездомних осіб відбувається у разі відсутності протягом 6 місяців інформації 
про неї (не з’являється до Центру , і тому відсутні відомості щодо бездомної 
особи) автоматично, про що бездомна особа попереджається при взятті на 
облік під розписку; у разі надання нею недостовірної інформації щодо 
наявності у неї житла та іншої інформації, спрямованої на розв'язання її 
життєвих проблем.

Для соціальної інтеграції (реінтеграції) клієнтів Центру:
- надається всебічна допомога у відновленні документів, реєстрації 

місця проживання. За звітний період 22 облікованим особам надано сприяння 
у відновленні паспортів, надано допомогу в одержанні ідентифікаційних 
номерів платника податків 21 особі, виготовлено 38 посвідчень про взяття на 
облік. За сприянням Центру замовлено та одержано 7 довідок про наявність 
(відсутність) судимостей та 4 довідки про облік та стаж військової служби з 
військового комісаріату, 2 особи одержали реєстрацію місця проживання за 
адресою Центру. Юрисконсультом Центру з початку року надано правові 
консультації та роз’яснення діючого законодавства з різних питань 21 
мешканцю, проводиться збір необхідних документів для подання до суду заяв 
про встановлення юридичного факту постійного проживання на території 
України станом на 24.08.1991 року або на 13.11.1991 року 1 особі з числа 
проживаючих. Для двох осіб з числа мешканців Центру організовано та 
проведено виїзний прийом фахівців Сумського міського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги, які провели юридичну



консультацію та запропонували практичні заходи для вирішення проблемних 
питань щодо документування паспортом бездомних осіб.

- здійснюються заходи щодо виявлення бездомних осіб, зокрема 
шляхом соціального патрулювання та завдяки співпраці з управліннями МНС 
та службою національної поліції. У січні-вересні проведено 38 рейдів 
соціального патруля. Виявлено 29 бездомних осіб, з якими проведено бесіду 
стосовно запобігання бездомності та запропоновано скористатися послугами 
закладу. При цьому 18 осіб звернулись до Центру. З початку року службою 
соціального патруля розповсюджено 194 листівки, на яких вказано 
місцезнаходження Центру, номер телефону та перелік послуг, які надаються 
відповідній категорії громадян.

- проводиться, за бажанням бездомних осіб, їх первинне соціально- 
психологічне тестування та, за необхідності, надасться подальша психологічна 
підтримка.

- здійснюється сприяння у працевлаштуванні, отриманні житла, 
оформленні до інтернатних установ (влаштовано 2 особи), встановленні групи 
інвалідності: 2 особи з числа мешканців пройшли перегрупуванння, одержанні 
соціальної допомоги та пенсії за віком. У поточному році оформлено 
державну соціальну допомогу і пенсію 1 особі з числа проживаючих у Центрі, 
оформлено пенсії за віком двом мешканцям Центру. За сприянням Центру у 
відновленні родинних зв’язків 10 осіб повернуто в сім’ю.

Для покращання роботи з питань працевлаштування бездомних осіб 22 
лютого 2018 року укладено Угоду про співпрацю між Центром та Сумським 
міським центром зайнятості, відповідно до якої за направленням Центру 
передбачено надання послуг з пошуку підходящої роботи та сприяння у 
працевлаштуванні та підтримки на робочому місці шляхом проведення 
соціального супроводу під час та після працевлаштування. Наразі, 1 особу 
працевлаштовано, проведено відвідування на робочому місці.

Щодня, з метою навчання та розвитку трудових і соціальних навичок, 
4-5 мешканців Центру залучаються до робіт з благоустрою території та 
прибирання приміщень відділення нічного перебування Центру, 
облаштування та обслуговування теплиць для вирощування овочів.

У 2018 році на потреби Центру з міського бюджету передбачено кошти 
в сумі 1 838,8 тис. грн., профінансовано 1 144,0 тис. грн.

До вирішення проблем бездомності залучаються релігійні конфесії 
(Сумська обласна організація Товариства Червоного Хреста України, 
«Релігійне управління Церкви Ісуса Хреста Святих Останніх Днів в Україні», 
Іллінська церква), ПП «Хоменко», ПП «Гаврош», Пп «Рудь», Громадська 
організація «Соціальна справедливість «Совість», «Пища жизни», Фонд 
«Добрин», ТОВ «Сумська м’ясна компанія» та жителями міста з питання 
надання благодійної допомоги бездомним особам. Служителі вищезгаданих 
конфесій та організацій надають меблі, постільну білизну, безкоштовні гарячі 
обіди, одяг б/в особам без постійного місця проживання та розповсюджують 
інформацію про діяльність Центру. Налагоджено співпрацю з волонтерським 
рухом студентів СумДУ, які у квітні та травні 2018 року організували збір



благодійної допомоги у вигляді продуктів харчування, медикаментів та 
засобів особистої гігієни на загальну суму 1 287,58 грн.

З початку 2018 року отримано гуманітарної допомоги речами, 
продуктами харчування та засобами особистої гігієни на суму 178 847,27 грн. 
Бездомним особам за потребою видається одяг, взуття та продукти для 
приготування їжі. У поточному році гуманітарною допомогою неодноразово 
користались 96 осіб.

Основною метою діяльності комунальної установи «Центр 
обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей» Сумської міської ради (далі - Центр учасників АТО) є 
надання всебічної соціальної підтримки та фізичної реабілітації учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей. За 
звітний період 2018 року організовано роботу по взяттю на облік та 
обслуговування учасників бойових дій, учасників антитерористичної операції 
та членів їх сімей, формувалися особові справи отримувачів послуг, велась 
активна співпраця з іншими установами з метою вирішення соціальних, 
побутових, земельних та інших питань отримувачів послуг. Вчасно 
підготовлені та подані звіти та інформації на виконання контрольних справ, 
розпорядчих документів.

Виготовлено технічний паспорт на будівлю Центру учасників АТО. 
Переобладнано кабінети на І поверсі, а саме, забезпечення водопостачання та 
водовідведення у кожному кабінеті медичного спрямування, де буде прийом 
лікарів. Проведення даних заходів є однією з умов для отримання ліцензії на 
ведення медичної діяльності в Центрі учасників АТО.

Налагоджено співпрацю з благодійним фондом «Хельвеція», який надав 
в якості благодійної допомоги для Центру учасників АТО офісні меблі. Також 
налагоджено співпрацю з волонтерами, з їх допомогою було придбано 
пилосос, ялинка, іграшки та надано допомогу у вигляді тимчасового 
користування кріслом колісним одній особі.

Проводилась робота з приватними спортивними закладами, басейнами 
та театрами щодо пільгового відвідування їхніх закладів для учасників 
бойових дій, учасників антитерористичної операції та членів їх сімей.

Укладено договір про співробітництво з ТОВ « Сумський обласний 
центр служби крові по створенню «Банку компонентів донорської крові» 
Центру учасників АТО. Кров збирається на випадок потреби, надавати 
допомогу дітям Сумщини, а по можливості направляти шпиталі бойових дій.

Станом на 19.09. 2018 року до Центру учасників АТО звернулося 970 
отримувачів послуг (з них 253 учасника бойових дій звернулися вперше).

З початку 2018 року відділенням соціальної адаптації було надано 9841 
послуга 5905 особам, а саме:

- Юрисконсультом надано 41 послуга 35 особам;
- Соціальним працівником надано 485 послуг 475 особам;
- Психологом надано 422 послуги 355 особам;
- Фахівцем з соціальної роботи надано 4688 послуг 2582 особам;
- Організатором культурно-дозвіллєвої діяльності надано 179 послуг 157 

особам;



- Соціальним педагогом надано 721 послуга 591 особі;
- 1050 послуг з масажу отримали 388 осіб;
- 2255 послуг з лікувальної фізкультури отримало 1322 особи .

На базі Центру у якості волонтерської допомоги проводилися:
- курси з англійської мови 2 рази на тиждень , які відвідувало 12 дітей 

учасників бойових дій;
- комп’ютерні курси 2 рази на тиждень для учасників бойових дій та 

членів їх сімей, відвідувало по 4 особи;
- заняття з йоги для жінок 2 рази на тиждень, займалися по 8 осіб;
- спортивні заняття для дітей з «Панкратіону» по 3 рази на тиждень 

займалися 8 дітей учасників бойових дій;
- майстер-класи для дітей з арт-розпису петриківським способом, 

виготовлення святкових подарунків та оберегів.
Організована робота Центру учасників АТО за груповою та 

індивідуальною формами. Індивідуальна робота спрямована на вирішення 
проблемних питань з якими звертаються отримувачі послуг шляхом 
консультування, вивчення проблеми (діагностичної роботи) та 
психокорекційної роботи вдалося досягнути позитивних результатів. 
Найбільш поширеними запитами серед учасників бойових дій в цей період є: 
порушення сну, підвищена емоційність, тривожність, нав'язливі думки та ін.

Групова робота спрямована на соціалізацію особистості, розвиток її 
психологічної культури. Такі форми роботи як інформаційні години, лекції, 
практичні заняття, заняття з елементами тренінгу, кінотренінги дають 
можливість розширити свої знання з того чи іншого питання, знайти шляхи 
вирішення різних життєвих ситуацій, дають можливість заспокоїтись та 
відволіктися від буденних проблем. Були проведені заняття «Терапія тишею», 
психологічний практикум «Емоційне вигорання», психологічні кінотренінги, 
заняття з елементами тренінгу «Арт-терапевтичні методи подолання 
психологічного стресу».

З метою створення сприятливих умов для всебічного розвитку 
отримувачів послуг, їх адаптації в соціумі, культурного розвитку особистості, 
формування ціннісних орієнтирів, сприйняття власної індивідуальності, 
впевненості в собі, усвідомленому виборі здорового способу життя, в Центрі 
учасників АТО соціальним педагогом проводяться різноманітні організаційні 
заходи,які охоплюють інтереси учасників бойових дій та членів їх сімей.

Надавалася допомога учасникам бойових дій в отриманні земельних 
ділянок 2 га. Обговорювалася програма про забезпечення житлом та 
земельних ділянок під забудову для учасників бойових дій.

Були проведені зустрічі у засіданнях «Круглих столів», координаційних 
рад, з Головами Громадських організацій з метою запропонування та 
складання меморандумів про співпрацю. На даний час підписані меморандуми 
про співпрацю з ГО «Кризовий центр психічного здоров’я», Громадською 
спілкою «Об’єднання учасників АТО «ПОБРАТИМ», ГО «Автомайдан 
Суми», Сумським місцевим центром з надання безоплатної вторинної 
правової допомоги, з Сумським обласним відділенням Фонду соціального 
захисту інвалідів, підписана угода про співпрацю з Сумським міським центром 
зайнятості, підписано угоду про наукове співробітництво з Навчально-



науковим інститутом фізичної культури Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С. Макаренка.

На базі Центру учасників АТО проводилися робочі зустрічі з делегацією 
з м.Кутаїсі з нагоди святкування дня міста Суми. Також 18 вересня Центр 
учасників АТО відвідало представництво Агенства ООН у справах біженців в 
Україні.

Розпочато проект «Моя родина» для жінок учасників бойових дій 
спільно з благодійним фондом «Карітас-Суми» метою, якого є подолання 
внутрішніх бар’єрів та об’єднання родин, підвищення впевненості в своєму 
партнері та в собі, формування віри та її реалізації у дію в своїй родині.

Також на базі Центру учасників АТО презентували макет до пам’ятника 
бійцям 15 окремого мотопіхотного батальону за участю міського голови.

Було придбано, у якості благодійної допомоги для коритування 
сучасний мобільний телефон та відкрито «гарячу лінію», де отримувачі послуг 
можуть отримати консультації, щодо послуг Центру. Створюються групи 
учасників бойових дій в «УіЬег», «ЇУЬаїзАрр» для більш тісного спілкування з 
отримувачами послуг.

Проводиться співпраця з місцевими органами виконавчої влади, 
соціального захисту населення, охорони здоров’я, внутрішніх справ, центром 
зайнятості, центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, навчальними 
закладами, об’єднаннями громадян, волонтерами, підприємствами, 
установами, організаціями, незалежно від форм власності, для вирішення 
питань стосовно соціального, морального, фізичного та психологічного 
покращення отримувачів послуг.

Перший заступник 
директора департаменту

Котляр 79-02-05

С.Б. Маринченко



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 60-44-46, факс (0542) 60-44-48 
Б-таі1: сІ5гп@5тг.цоу.иа Код ЄДРПОУ 26440890

___________№______________ на № 52/1 від 13.09.2018

♦ ‘ г
Сумської міської ради

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

Інформація
про виконання пунктів 1 та 2
протоколу № 52 засідання постійної
комісії від 06 вересня 2018 року

Пункт 1. Виконано.
Рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 

міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, Плачковському О. М., 
1969 р.н., який мешкає за адресою: м. Суми, вул. Металургів, буд. 13, кв. 53, 
надана матеріальна допомога на лікування в розмірі 1 000,00 грн. (протокол 
засідання комісії від 14.09.2018 № 8), яка в жовтні 2018 року буде 
перерахована на його особовий рахунок, відкритий у відділенні 
ПАТ «ПриватБанк».

Пункт 2. Виконано.
Відповідно до заяв депутатів Сумської міської ради про виділення 

допомоги за рахунок коштів, передбачених у міському бюджеті на 
виконання виборчих програм і доручень виборців, Горєловій Т.Ю., яка 
мешкає за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 58 Б, кв. 18, надана 
матеріальна допомога на лікування доньки Горєлової У.К. в розмірі 
6 381,00 грн., яка в жовтні 2018 року буде перерахована на її особовий 
рахунок, відкритий у відділенні ПАТ «ПриватБанк».

Рішенням комісії з питань надання матеріальної допомоги громадянам 
міста, які опинилися в складних життєвих обставинах, Горєловій Т.Ю. 
надана матеріальна допомога на лікування доньки в розмірі 1 000,00 грн. 
(протокол засідання комісії від 14.09.2018 № 8), яка в листопаді 2018 року



буде перерахована на 
ПАТ «ПриватБанк».

Перший заступник 
директора департаменту

її особовий рахунок, відкритий у відділенні

С.Б. Маринченко

Котляр 79-02-05



Сумська міська рада
ДЕПАРТАМЕНТ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИС ТУ НАСЕЛЕННЯ

вул. Харківська, 35, м. Суми, 40035, тел.(0542) 60-44-46, факс (0542) 60-44-48 
Е-таіІ: д&2П@&тг.цоу.иа Код ЄДРПОУ 26440890

08.10.2018 № 12.06-30/296/01 На № 51/7 від 26.07.2018

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.

Інформація
на виконання Плану роботи 
постійної комісії з питань охорони 
здоров’я, соціального захисту 
населення, освіти, науки, культури, 
туризму, сім'ї, молоді та спорту 
Сумської міської ради на II 
півріччя 2018 року, затвердженого 
на засіданні постійної комісії від 26 
липня 2018 року № 51

І СУМСЬКА МІСЬКА РАДА
Відділ з організації діяльності ради 

Сумської міської ради
| Вхідний № 73 75^

І від “ / 8 4 0________20'М р
ІИ.МІ ПГ...ч. . —Т-В.Г А

Інформація про діяльність
департаменту соціального захисту населення Сумської міської ради із 

забезпечення соціального захисту населення міста 
за підсумками 9 місяців 2018 року

Бюджет департаменту на 2018 рік становить 1 348,1 млн. грн., що на 
27% більше бюджету 2017 року (1 061,6 млн. грн.) Відкрито 63 рахунки в органах 
Державного казначейства України. Станом на 01.10.2018 профінансовано по всім 
напрямкам на загальну суму 1 001,2 млн. грн., або 84% від передбачених на 9 
місяців асигнувань та 74,3 % від суми коштів, передбачених на рік.

54% сімей міста (58 414 із 109 тисяч сімей міста) охоплені системою 
соціального захисту в частині отримання різних видів державної соціальної 
допомоги, компенсацій та житлових субсидій.

Різними видами державної соціальної допомоги користувалися 18% сімей 
міста, або 17 435 сімей, зокрема з числа малозабезпечених, сімей з дітьми, сімей 
осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю (в аналогічному
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періоді 2017 року 19 983 сім'ї), яким призначено та профінансовано допомоги на 
суму 227,5 млн. гривень.

Аналіз затверджених обсягів видатків та проведеного фінансування 
щодо надання різних видів державної соціальної допомоги

0 на 2017-2018 роки

Виплата проводилась своєчасно, заборгованість протягом звітного періоду 
не виникала.

Призначено різні види державної соціальної допомоги, компенсації 
13 065 мешканцям міста та уповноваженим представникам сімей міста, з них 
55% - це допомога сім’ям з дітьми (7 181), 28% - допомога малозабезпеченим 
сім’ям (3 723). Із загальної кількості звернень (13 234) за оформленням 
соціальних допомог відсоток призначення становить 98,7%.

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 20.06.2018 № 512 
«Деякі питання реалізації пілотного проекту із 
надання при народженні дитини одноразової 
натуральної допомоги «пакунок малюка» (зі 
змінами) забезпечено прийом заяв від 
пологових будинків для видачі батькам 
новонароджених дітей «пакунку малюка».

Після надходження одноразової
натуральної допомоги «пакунок малюка» до 
департаменту вона передається батькам 
новонароджених відповідно до поданих заяв.
Вже надійшло 205 заяв. Отримано 177 
«пакунків малюка» та забезпечено видачу 
натуральної допомоги батькам 164 
новонароджених дітей.

1 008 сімей зі Сходу України та тимчасово окупованого Криму 
(1718 внутрішньо переміщених осіб) отримують адресну допомогу для покриття 
витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, якої
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за 6 місяців поточного року виплачено на загальну суму 11,9 млн. гривень. Всього 
на обліку в департаменті перебуває 4 тисячі осіб як внутрішньо переміщені.

Організовано роботу комісії по призначенню (відновленню) усіх соціальних 
виплат, в тому числі і пенсій, внутрішньо переміщеним особам, що передбачено 
постановою Кабінету Міністрів України від 08.06.2016 № 365. Проведено 39 
засідань відповідної комісії., на яких розглянуто подання про призначення 
(відновлення) соціальних виплат 2 047 внутрішньо переміщеним особам та 
прийнято рішення щодо надання соціальних виплат 1 964 справам.

В результаті опрацювання інформації Держприкордонслужби України щодо 
перебування внутрішньо переміщених осіб за межами території України понад 60 
діб, протягом звітного періоду скасовано довідку одній внутрішньо 
переміщеній особі. Всього з початку року скасовано довідки 224 особам. При 
цьому, враховуючи постанову Окружного адміністративного суду міста 
Києва, відповідно до якої визнано не чинними деякі пункти Порядку 
призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам 
та повністю Порядок здійснення контролю за проведенням соціальних виплат 
даним особам за місцем їх фактичного проживання/перебування, на сьогодні 
скасування довідки не є причиною для припинення внутрішньо переміщеним 
особам усіх соціальних виплат, в тому числі і пенсії, на 6 місяців.

Всього державними соціальними інспекторами департаменту проведено
4 065 перевірок фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб. 
Кількість перевірок в порівнянні з відповідним періодом 2017 року зменшилась 
на 7% (5 572) у зв’язку із прийнятими змінами до порядку контролю, зокрема, 
перевірка фактичного місця проживання внутрішньо переміщених осіб раз на 6 
місяців проводиться тільки по тим громадянам, які не пройшли фізичну 
ідентифікацію в установах «Ощадбанк України», а також втратою чинності 
порядку здійснення контролю.

Працювала комісія щодо надання грошової допомоги переселенцям, яка 
передбачена постановою Кабінету Міністрів України від 01.10.2014 № 535. За 
підсумками проведених засідань відповідної комісії, складено реєстри на 11 осіб 
на загальну суму 14,7 тис. грн., які направлено до Департаменту соціального 
захисту населення Сумської обласної державної адміністрації. При цьому, станом 
на 01.01.2018 залишались не профінансованими реєстри, складені департаментом 
в 2017 році, по 89 внутрішньо переміщеним особам. З початку року виплата даної 
допомоги не проводилась.

З питань оформлення житлової субсидії звернулися 20 628 представників 
домогосподарств, з них вперше звернулися за оформленням даного виду 
допомоги 919 мешканців. При цьому, враховуючи вимоги нового Порядку 
призначення житлової субсидії, тільки з 01.05.2018 надали заяви та декларації 
12 207 громадян.

Організовано прийом громадян щодо оформлення заяв для перерахування 
невикористаної суми субсидії, наданої на оплату послуг з газо- та 
електропостачання для індивідуального опалення. До 01.09.2018 прийнято
5 484 заяви для перерахування невикористаної суми субсидії, наданої на оплату 
послуг з газо- та електропостачання для індивідуального опалення, що становить 
80% від кількості домогосподарств, по яким є економія (6 821). На підставі
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рішення відповідної комісії, утвореної виконавчим комітетом Сумської міської 
ради, ще по 5 заявам надано погодження на подовження терміну їх подання до 
01 листопада.

В органах Державного Казначейства зареєстровано фінансові зобов’язання 
по виплаті даної невикористаної суми субсидії’ по 5 271 особовому рахунку на 
загальну суму 3 315,4 тис. грн.

Одночасно з прийомом громадян, спеціалістами департаменту надано 
консультації щодо оплати житлово-комунальних послуг у разі отримання 
субсидії та інших видів соціальної допомоги понад 159 тисячам громадянам, в 
тому числі 48 770 - за телефонами «гарячої» лінії. Для порівняння*. протягом 9 
місяців 2017 року надано консультацій в 1,7 рази менше,, або 94 тисячам осіб, в 
тому числі за телефонами «гарячої» лінії надано 23 430 консультацій.

Значне збільшення заявників, які звертаються з питання призначення 
субсидії пов’язано з введенням нових правил отримання житлової субсидії, 
які діють з 01 травня 2018 року. Для деяких домогосподарств, які вже 
користуються державною допомогою при оплаті за житлово-комунальні послуги, 
розмір субсидії розраховувався автоматично без звернення громадян. Однак, 
деяким громадянам потрібно було протягом травня-червня 2018 року звернутись 
до департаменту за ЇЇ переоформленням.

Окремо звертались громадяни, які у зв’язку з новими правилами отримання 
субсидії, підтверджували відсутність будь-яких змін осіб, які б могли вплинути на 
призначення субсидії, та ті, які зупиняли дію субсидії з різних причин.

Так, з 1 травня 2018 року:
• прийнято 12 207 заяв на призначення субсидії;
• надано 65 096 консультацій за новим порядком призначення субсидій;
• прийнято 3 906 заяв на припинення субсидії з травня 2018 року;
• 8 545 заяв прийнято для проведення автоматичного перерахунку.

На постійному контролі питання щодо припинення надання житлової 
субсидії за поданням організацій-надавачів житлово-комунальних послуг по 
неплатникам даних послуг. Відповідно до 76 подань організацій-надавачів 
житлово-комунальних послуг було припинено субсидію 5 661
домогосподарству. Відповідно до змін до Положення про порядок призначення 
житлової субсидії з 01.05.2018 за рішенням комісії надання раніше призначеної 
житлової субсидії припиняється за поданням управителів, об’єднання, виконавців 
комунальних послуг у разі, коли громадянин має заборгованість із сплати 
обов’язкової частки внеску/платежу об’єднанню на оплату витрат на управління 
багатоквартирним будинком, встановлену йому під час призначення житлової 
субсидії і загальна сума якої не перевищує 20 неоподаткованих мінімумів доходів 
громадян на день внесення подання об’єднанням (340 грн.). Станом на 01.10.2018 
такі подання відсутні.

В результаті на обліку як отримувачі житлової субсидії станом на 
01.10.2018 перебували 39 971 сім’я міста, в тому числі обліковуються і 
домогосподарства, по яким розмір субсидії становить нуль грн. (25 284). Тобто із 
115 тисяч домогосподарств міста житловою субсидією користуються надається 
по 14 687 дом©господарствам, або 13 %.
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Порівнюючи показники з аналогічним періодом 2017 року, можна 

зазначити, що кількість домогосподарств, по яким розмір субсидії в 
неопалювальний період становить понад нуль гривень зменшилась майже в 
З рази (43 671 домогосподарство, яким в аналогічному періоді минулого року 
нараховувалась житлова субсидія).

Середній розмір субсидії зменшився у порівнянні з аналогічним періодом
2017 року з 737,74 гривні/домогосподарство до 728,62 гривень
/дом©господарство, або на 1,2 %.

Всього з початку року призначено житлової субсидії на
312,4 млн. гривень.

Субсидію готівкою на придбання скрапленого газу та твердого пічного 
побутового палива призначено 73 сім’ям на загальну суму 231,3 тис. грн., 
виплачено на загальну суму 235,8 тис. грн. (з урахуванням заборгованості станом 
на 01.01.2018 в сумі 15,8 тис. грн.). Заборгованість по виплаті станом на 
01.10.2018 складає 11,3 тис. грн. по 4 сім’ям.

Станом на 01.10.2018 обліковувалася заборгованість перед підприємствами 
за надані населенню субсидії в загальній сумі 6 531,3 тис. грн., в тому числі за 
2015-2016 роки — 25,2 тис. грн., за квітень 2018 року - 0,5 тис. грн., за червень
2018 року - 134,2 тис. грн., за липень 2018 року - 1 446,3 тис. грн., за серпень 
2018 року — 1 376,9 тис. грн., за вересень 2018 року - 3 548,2 тис. грн., з них 
80,0% перед підприємствами-надавачами послуг з газо-, електро-, тепло-, 
водопостачання та водовідведення (5 225,6 тис. грн.), 3,1% перед 
підприємствами, що надають послуги з вивезення побутового сміття 
(203,5 тис. грн.), 15,8% перед підприємствами, що обслуговують житло 
(/ 032,6 тис. грн.) та 1,1 % перед ОСББ (69,6 тис. грн.).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 23.08.2016 
№ 534 організації - надавачі комунальних послуг провели розрахунки та надали 
інформацію щодо невикористаних сум субсидії для відшкодування витрат на 
оплату послуги з централізованого опалення (теплопостачання), послуг з газо- та 
електропостачання, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, які 
підлягають поверненню до бюджету, в загальній сумі 44 502,6 тис. грн. (що в 2,3 
рази менше ніж в 2017 році - 103 311,6 тис. грн. та в 2 рази менше ніж в 2016 році 
- 89 899,8 тис. грн.).

69 479.1 Обсяг невикористання сум субсидій, то повертається підприємствами до
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При виникненні у сім’ях заявників нестандартних ситуацій питання 

призначення субсидії та державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям 
приймається на підставі рішення відповідної комісії, утвореної виконавчим 
комітетом міської ради. Так, проведено 36 засідань комісії (в тому числі 
протягом звітного періоду - 15), розглянуто 8 796 заяв громадян, в результаті 
чого прийнято рішення про призначення субсидії по 3 780 домогосподарствам та 
державної соціальної допомоги по 75 малозабезпеченим сім’ям. З них по 1 660 
справам вирішено зняти нарахування з зареєстрованих осіб, які не проживають у 
житловому приміщенні, по 1 055 справам надано житлову субсидію пенсіонерам 
на понаднормову площу житла, а також по 4 731 домогосподарству прийнято 
рішення припинити надання субсидії з різних причин.

Всього для розгляду на відповідній комісії заяв громадян з питань 
оформлення житлової субсидії державними соціальними інспекторами 5 171 
обстеження матеріально - побутових умов сімей, з яких найбільшу питому вагу 
(53%) становлять звернення щодо призначення субсидії з урахуванням фактично 
проживаючих у домогосподарстві осіб, 23% звернення осіб за призначенням 
субсидії на загальну/додаткову площу житла, а також 16% - ті, по яким субсидія 
має бути призначена на розподілені особові рахунки. В порівнянні з відповідним 
періодом 2017 року кількість таких обстежень збільшилась на 22% (на 930 актів).

Державними соціальними інспекторами проводилися перевірки щодо 
наявності житла у внутрішньо переміщених осіб, що могло б вплинути на їх 
право на отримання адресної допомоги. Перевірки проводилися шляхом запиту 
до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав 
власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру 
заборон відчуження об’єктів нерухомого майна. Всього проведено 2 200 таких 
перевірок, що на 130 перевірок більше, ніж у відповідному періоді 2017 року. В 
результаті проведеної такої роботи виявлено нецільове використання 
бюджетних коштів по 2 справам на суму ЗО 954,22 грн.

В ході вибіркової перевірки 40 особових справ отримувачів компенсації 
встановлено 15 осіб, які працевлаштовані або зареєстровані як фізичні особи- 
підприємці або не надають соціальні послуги у зв’язку з їх виїздом за межі 
України, що призвело до виплати соціальної допомоги надміру по 12 справам на 
суму 36,7 тис. грн., по іншим 3 - проводиться робота по визначенню суми 
переплати. Направлено запит до ДФС на 651 отримувача компенсації фізичним 
особам, які надають соціальні послуги, для перевірки можливого факту їх 
працевлаштування.

Опрацьовано інформацію, отриману на запит департаменту до 
регіонального сервісного центру МВС про наявність/встановлення факту 
придбання автотранспорту, по 377 справам, в результаті чого виявлено 
порушення по 2 заявникам на загальну суму 39,7 тис. грн.

Встановлено випадок не повідомлення департаменту про зміни у складі 
сім’ї отримувача субсидії, що призвело до надміру наданої субсидії в сумі 
2, 4 тис. грн.

Проведено перевірку 28 справ отримувачів житлової субсидії щодо 
достовірності інформації, яка враховується при визначенні права громадян на
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отримання даного виду допомоги. За результатами даної верифікації виявлено 2 
порушення, з яких одне призвело до переплати в сумі 567,62 грн., інше до 
недоплати в сумі 412,84 грн.

Загальна кількість перевірок та обстежень матеріально-побутових 
умов, проведених державними соціальними інспекторами, склала 13 524 (в тому 
числі протягом кварталу 4 461), що на 616 перевірок більше ніж в аналогічному 
періоді 2017 року. В тому числі кількість обстежень матеріально - побутових 
умов сімей здійснено по 10 261 справі, що також на 540 актів більше ніж в 
аналогічному періоді 2017 року.

При цьому, в рамках проведення верифікаїрї отримувачів житлової 
субсидії виявлено 34 справи, по яким отримувачі здійснили покупку на суму 
понад 50 тисяч гривень та не повідомили про це департамент, що призвело до 
надміру виплаченої субсидії на загальну суму 256,7 тис. грн. Всього з даного 
питання перевірено 1 998 осіб.

При перевірці виявлено 5 справ - двійників по Україні отримувачів 
житлової субсидії, по яким виконано розрахунок надміру виплаченої субсидії на 
загальну суму 6,4 тис. гри. (по 4 справам кошти повернуто в повному обсязі, по 1 
домогосподарству справу передано до суду(1,8 тис. грн.).

По невідповідності персональних даних 525 осіб виявлено порушення та 
виконано розрахунок надміру виплаченої субсидії на загальну суму 
1,6 тис. гри. по 3 справам.

При перевірці факту зняття з реєстрації місця проживання виявлено 
порушення по 4 справам отримувачів житлової субсидії на загальну суму
9,3 тис. грн.

По 3 справам отримувача житлової субсидії виявлено факт надання 
недостовірної інформації, що призвело до нецільового використання бюджетних 
коштів в сумі 42,1 тис. грн.

Всього на контролі перебуває 802 справи по поверненню коштів 
отримувачами усіх видів соціальної допомоги на загальну суму 
5 млн. 598 тисяч грн., в тому числі по поверненню житлової субсидії 
319,7 тис. грн. Отримувачами допомог повернуто 1 357 тис. грн., в тому числі по 
субсидії 462,3 тис. грн.

Сформований та підтримується в актуальному стані Єдиний державний 
автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги, на обліку в якому 
знаходиться 66 643 пільговики різних категорій, з яких 15 288 пільговиків з 
членами їх сімей (всього 23 072 особи) користувалися пільгами при оплаті за 
житлово-комунальні послуги. Враховуючи зміни в порядку надання субсидій та 
пільг, а саме припинення надання пільг у разі отримання житлової субсидії, з 
початку року 12 657 пільговикам припинено надання пільг з даних підстав 
(протягом звітного періоду припинено надання пільг по 7 775 пільговикам).

Здійснюється постійний контроль за цільовим використанням бюджетних 
коштів, передбачених на надання пільг. В результаті проведення електронної 
звірки з організаціями - надавачами послуг, на суму виявлених розбіжностей 
складаються довідки на зменшення фінансування. Так, з початку 2018 року
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виявлено порушень по 7 356 особам, складено 98 листів щодо усунення 
розбіжностей та довідок на зменшення фінансування на загальну суму 
349 135,86 грн., що в 8,4 рази більше в порівнянні з аналогічним періодом 
минулого року (41 556,98 грн.).

Пільги готівкою населенню на придбання твердого та рідкого пічного 
побутового палива і скрапленого газу призначено 27 пільговикам на загальну 
суму 42,9 тис. грн., з яких виплачено 37,4 тис. грн. Заборгованість станом на 
01.10.2018 складає 6,7 тис. грн.

Профінансовано підприємства, що обслуговують житло, та організації- 
надавачі комунальних послуг за надані населенню пільги на загальну суму 
62,9 млн. грн., з урахуванням боргів, які обліковувалися перед підприємствами 
станом на 01.01.2018 (27,5 млн. грн.).

Станом на 01.10.2018 обліковується заборгованість перед підприємствами 
за надані населенню пільги в сумі 4 394,6 тис. грн., з них: за червень 2018 року - 
60,5 тис. грн., за липень 2018 року - 633,6 тис. грн., за серпень 2018 року -
807,4 тис. грн., за вересень 2018 року - 2 893,1 тис. грн., з них 80,4 % перед 
підприємствами-надавачами послуг з газо-, електро-, тепло-, водопостачання та 
водовідведення (3 531,4 тис. грн.\ 5,5% перед підприємствами, що надають 
послуги з вивезення побутового сміття (243,6 тис. грн.) та 14,1 % перед 
підприємствами, що обслуговують житло (619,6 тис. грн.).

Аналіз фінансування підприємств, що обслуговують житло, 
організацій-надавачів комунальних послуг та ОСББ за надані 

населенню субсидії та пільги за 9 місяців 2016-2018 років^^

в профінансвовано за 9 місяців 2016 року,тнс.грн. 
о профінансвовано за 9 місяців 2017 року,тис.грн. 
й профінансвовано за 9 місяців 2018 року, тис.грн.

32634,7

ПІЛЬГИ

62 928,9
27853,2

СУБСИДІЇ

Враховуючи зміни до чинного законодавства проведений розрахунок за 
січень - серпень 2018 року розміру пільги на сплату внесків на утримання 
будинків і споруд та прибудинкових територій та на оплату електроенергії, 
природного газу, теплопостачання 771 мешканцю 103 будинків, в яких створено 
об’єднання співвласників багатоквартирних будинків та житлово-будівельні 
кооперативи на загальну суму 468,5 тис. грн.
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До того ж, в поточному році департаментом забезпечується виконання 

постанови Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2017 року № 1045 «Деякі 
питання виплати соціальних стипендій студентам (курсантам) вищих 
навчальних закладів», відповідно до якої щомісяця проводиться робота щодо 
прийняття від вищих навчальних закладів списків студентів, яким призначено 
соціальну стипендію, та здійснення відповідного фінансування. Всього з початку 
року проведено 6 827 виплат соціальної стипендії 690 студентам на загальну 
суму 11 049,5 тис.

У 2018 році відповідно до Обласної програми здійснення 
компенсаційних виплат за пільговий проїзд окремих категорій громадян 
автомобільним транспортом на автобусних маршрутах загального 
користування на 2016-2020 роки (далі - Програма) компенсаційні виплати 
проводяться як і в 2017 році у розмірі 3/4 частини обсягів фактичної вартості 
пільгового проїзду автомобільним транспортом на міжміських автобусних 
маршрутах загального користування у міжобласному та внутрішньообласному 
сполученнях, приміських автобусних маршрутах загального користування у 
міжобласному та внутрішньообласному міжрайонному сполученнях учасників 
антитерористичної операції та інших ветеранів війни, а також на міжміських 
автобусних маршрутах загального користування у внутрішньообласному та 
міжобласному сполученнях, приміських автобусних маршрутах загального 
користування у міжобласному та міжрайонному сполученнях окремих категорій 
громадян.

Компенсаційні виплати проводяться на підставі укладених з перевізниками 
договорів. Департаментом укладено договори з 26 перевізниками із 
запланованих 34. Протягом звітного періоду для відшкодування витрат надано 
звіти 26 перевізниками.

На 2018 рік на здійснення компенсаційних виплат передбачено 
969,9 тис. грн. (при загальній потребі в коштах 2 241,0 тис. грн.), з яких 
використано 938,1 тис. грн. (або 96,7%), в тому числі по компенсаційним 
виплатам за пільгове перевезення учасників АТО та інших ветеранів війни - з 
передбачених 648,8тис. грн. використано 100% та за пільгове перевезення 
окремих категорій громадян - з передбачених 320,9 тис. грн. використано
289,3 тис. грн. (90,2%).

Із загальної суми профінансованих витрат від перевезення окремих 
категорій громадян (289,3 тис. грн.) 24,7% становлять витрати від пільгового 
перевезення мешканців міста Суми (71,4 тис. грн.).

Враховуючи те, що з 2016 року в Державному бюджеті України не 
передбачаються видатки на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян, міським бюджетом передбачено 51 396,7 тис. грн. для організації 
безоплатного проїзду окремих категорій громадян в комунальному транспорті КП 
«Електроавтотранс», в звітному періоді профінансовано 35 834,4 тис. грн.

Але, станом на 01.10.2018 так і залишається заборгованість державного 
бюджету України перед КП «Електроавтотранс» за здійснене ним пільгове 
перевезення окремих категорій громадян ще в 2015 році в сумі 807,5 тис. грн.
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Залишається проблемним питанням відсутність відшкодування з 

Державного бюджету України витрат за пільгове перевезення окремих категорій 
громадян в залізничному транспорті приміського сполучення, В 2017 році 
фінансування даних видатків здійснювалося відповідно до рішення Сумської 
міської ради (було виділено 1,5 млн. грн.). На 2018 рік міським бюджетом 
виділено 3 млн. грн., з яких вже профінансовано 1 089,3 тис. грн.

В межах владних повноважень проводиться робота щодо соціального 
захисту найбільш вразливих верств населення, зокрема, осіб з інвалідністю.

За наданням одноразової матеріальної допомоги за рахунок коштів 
Державного бюджету України звернулися 3 961 особа з інвалідністю та 
малозабезпечених, що в 5 разів більше ніж за весь 2017 рік (838 осіб), з яких 
тільки 31 особі, які мали право на отримання такої допомоги, виплачено її на 
загальну суму 21,3 тис. грн., з них: 5 особам з інвалідністю та 
26 малозабезпеченим особам.

Для підтримки мешканців міста, які опинилися в складних життєвих 
обставинах та яким важко самостійно подолати матеріальні труднощі, що 
виникають в зв’язку з необхідністю боротися за життя своїх рідних, кожного року 
з міського бюджету виділяються кошти для надання матеріальної допомоги. На 
поточний рік виділено 1 570 тис. грн., що на 36 % менше ніж було виділено на 
2017 рік (2 400 тис. грн.). За рішенням відповідної комісії надано допомогу 743 
мешканцям на загальну суму 1 194,6 тис. грн.

При цьому, депутати міської ради активно виділяли кошти для надання 
матеріальної допомоги найнужденнішим мешканцям міста, і вже станом на 
01.10.2018 172 сумчанина отримали допомогу за рахунок коштів, передбачених 
у міському бюджеті на виконання виборчих програм і доручень виборців, на суму 
4,1 млн. грн., що більше ніж в 2 рази ніж за весь 2017 рік, коли депутатами було 
надано допомогу на 1,8 млн. грн.

Окрім цього, надано цільову матеріальну допомогу в загальній сумі 
785 тис. грн. 12 мешканцям міста для проведення дороговартісного лікування 
(505 тис. грн.), для вирішення соціально-побутових питань у зв’язку із пожежею 
та/або ремонтом приміщень (180 тис. грн.). Було надано матеріальну допомогу 7 
сім’ям, діти з яких постраждали, та дитина з якої загинула, внаслідок ДТП на 
території республіки Білорусь на загальну суму 1 млн. грн., а також 4 
громадянам, які постраждали в ДТП на перехресті вулиць Петропавлівська - 
Перекопська, в сумі 100 тис. грн.

Продовжується започатковане в 2017 році надання окремо матеріальної 
допомоги дітям, хворим на онкологічні та онкогематологічні захворювання, 
для придбання лікарських засобів та виробів медичного призначення. Надано 
такої допомоги 13 дітям на суму 291 тис. грн. Допомога надавалась у розмірах, 
рекомендованих комунальною установою «Сумська обласна дитяча клінічна 
лікарня».

Всього в звітному періоді виплачено матеріальну допомогу за рахунок 
коштів міського бюджету 1240 мешканцям міста на загальну суму 
7 489 тис. грн.
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1 672 особи з інвалідністю потребують забезпечення санаторно- 

курортною путівкою.
З 2017 року система закупівлі санаторно-курортних послуг змінена на 

відшкодування вартості послуг санаторно-курортного лікування (путівки) 
шляхом безготівкового перерахування коштів санаторно-курортним закладам за 
надані послуги на підставі тристоронньої угоди (особа з 
інвапідністю/департамент/санаторій).

Для оздоровлення осіб з інвалідністю виділено 654,9 тис. грн., яких 
вистачить для санаторно-курортного лікування 96 осіб. Оформлено 
83 договори на оздоровлення громадян, з яких 66 осіб пройшли оздоровлення 
(449,4 тис. гри.).

Для вирішення питання санаторно-курортного лікування осіб із 
захворюванням нервової системи (з наслідками травм і захворюваннями хребта та 
спинного мозку) виділено 20,7 тис. грн., яких вистачить для оздоровлення 20 
осіб. Оформлено 20 договорів, відповідно яких вже 15 осіб з Інвалідністю 
пройшли курс санаторно - курортного лікування на загальну суму
310,3 тис. грн.

Всього з метою своєчасної організації санаторно-курортного лікування в 
2018 році опрацьовано питання вибору санаторно-курортного закладу та терміну 
оздоровлення, з 255 особами з інвалідністю, запити направлено до 45 санаторно- 
курортних закладів щодо отримання гарантійних листів та необхідних 
документів.

За рахунок путівок, виділених Міністерством соціальної політики України, 
одна особа з інвалідністю мала можливість пролікуватися в санаторно- 
курортному закладі країни.

16 осіб з інвалідністю отримали компенсацію замість санаторно-курортної 
путівки на загальну суму 4,9 тис. грн.

481 особа з інвалідністю отримали в повному обсязі від потреби на 2018 
рік компенсації на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів, 
мотоколясок та на транспортне обслуговування на суму 148,8 тис. грн.

172 крісла колісних (48% від потреби) та 278 інших засобів реабілітації 
14% від потреби) видано потребуючим особам з інвалідністю. Залишається 
потреба 1 708 засобах реабілітації та 187 візках, в тому числі 78 дітей з 
інвалідністю потребують у видачі 74 засобів реабілітації та 33 крісел - колісних.

Організовано роботу по забезпеченню осіб з інвалідністю технічними та 
іншими засобами реабілітації відповідно до принципово нового Порядку 
забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації осіб з інвалідністю, 
дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової 
компенсації вартості за самостійно придбані технічні засоби реабілітації, 
переліків таких засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 
від 14.03.2018 № 238. Основним і принциповим нововведенням є процес 
забезпечення ТЗР на договірних умовах між особою з інвалідністю, 
підприємством - виробником та департаментом як розпорядником коштів.

Для організації роботи по виконанню даного Порядку департаментом 
налагоджено тісну співпрацю з 35 підприємствами, що здійснюють 
виготовлення засобів реабілітації.
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В межах наявних коштів, згідно з чергою, здійснено укладення 134 

договори на забезпечення 344 осіб з інвалідністю засобами реабілітації, а саме: 
82 договори на забезпечення кріслами колісними, триколісними велосипедами, 36 
- на забезпечення протезами верхніх та нижніх кінцівок, ортезами нижніх 
кінцівок, 2 - на забезпечення протезами молочних залоз, 5 - на забезпечення 
ортопедичним взуттям, 4 - на забезпечення технічними засобами реабілітації, 5 - 
на ремонт технічних засобів реабілітації. Договори укладено на загальну суму 
З 565,9 тис, грн., що становить 55% від передбачених на рік коштів (6 497,8 тис. 
грн.).

В окремих випадках, особи з інвалідністю, а також ті мешканці міста, які за 
медичними показаннями мають необхідність у забезпеченні технічним засобом 
реабілітації, можуть його отримати в пункті прокату при територіальному центрі 
«Берегиня», послугами якого, до речі, скористалися 511чол., в тому числі 240 
особам з інвалідністю було надано відповідні засоби пересування. Усього у 
користуванні потребуючого населення перебуває 725 засобів пересування та 
реабілітації із загальної кількості 786 засобів.

З метою проведення реабілітаційних заходів, які спрямовані на 
максимальну соціальну інтеграцію дітей-інвалідів у суспільство, в Сумському 
обласному центрі комплексної реабілітації дітей з інвалідністю пройшли курс 
реабілітації 240 дітей з інвалідністю та 35 дітей з групи ризику. Оформлено та 
направлено до СОЦКРДІ 231 пакет документів дітей з питань отримання 
реабілітаційних послуг.

По одній особі з інвалідністю направлено на навчання до: Державної 
реабілітаційної установи «Центр комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю 
«Донбас», Всеукраїнського центру професійної реабілітації інвалідів, Львівського 
міжрегіонального центру соціально-трудової, професійної та медичної 
реабілітації інвалідів.

Вже п’ятий рік поспіль товариство допомоги особам з інвалідністю 
внаслідок інтелектуальних порушень «Феліцітас» є переможцем конкурсу, який 
проводиться департаментом, з визначення програм, спрямованих на надання у 
місті Суми деяких видів соціальних послуг на базі інституту громадянського 
суспільства та в домашніх умовах, для виконання яких надається фінансова 
підтримка з міського бюджету. Враховуючи зміни в порядку проведення 
конкурсів, товариство «Феліцитас» розпочало працювати вже з січня 2018 
року, а не з березня як це було раніше. Для виконання програми «Надання послуг 
денного догляду, соціальної реабілітації і абілітації інвалідам і дітям-інвалідам з 
розумовою відсталістю профінансовано 592,1 тис. грн., що дало можливість 
надати послуги 32 особам з інвалідністю. Всього на 2018 рік для реалізації 
даної програми передбачено 816 тис. грн.

Для задоволення потреб мало мобільних груп населення в отриманні 
транспортних послуг працює «Соціальне таксі». З початку поточного року 64 
громадянина виявили бажання користуватися послугами служби «Соціальне 
таксі». Надано 2 669 послуг з підвезення 114 осіб, в тому числі 13 осіб постійно 
користуються транспортними послугами для проведення процедур гемодіалізу.

З метою забезпечення громадського контролю щодо відповідності 
об’єктів соціальної та дорожньо-транспортної інфраструктури вимогам
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чинних будівельних норм, сприяння розвитку середовища життєдіяльності 
маломобільних груп населення, розроблено і затверджено план роботи міського 
комітету забезпечення доступності інвалідів та інших маломобільних груп 
населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної Інфраструктури.

Для визначення першочерговості здійснення ремонтних робіт по 
забезпеченню доступності житлових будинків, у яких мешкають особи з 
інвалідністю, які пересуваються на кріслах колісних, підготовлено і направлено 
відповідні службові записки Сумському міському голові, листи департаменту 
фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради та департаменту 
інфраструктури міста Сумської міської ради. Організовано наради, на яких 
розглянуті питання планування робіт за 13 адресами, де мешкають особи, які 
пересуваються на кріслах колісних. Результатом проведених заходів є внесення 
змін до Програми економічного і соціального розвитку м. Суми на 2018 рік, 
затвердження Титульного списку капітального ремонту житлового фонду, та 
проведення робіт по будівництву пандусів.

Спільно з головами громадських організацій осіб з інвалідністю визначено 
членів групи для проведення моніторингу доступності вулиць міста, опрацьовано 
питання реєстрації та заповнення інтерактивної карти міста Суми на сайті 
ЬЦр5://у/Ьее1тар.ога/ш/тар

В місті мешкає майже 10 тисяч ветеранів війни, з яких 3 110 осіб з числа 
учасників антитерористичної операції.

На обліку в Сумському об’єднаному управлінні Пенсійного фонду України 
Сумської області перебувають та отримують пенсію 81 тисяча пенсіонерів. В 
межах повноважень департаменту забезпечено перевірку правильності 
призначення та виплати пенсій по 35 543 пенсійним справам та особовим 
рахункам. В результаті працівниками Пенсійного фонду України усунуто 
порушення по 37 з них на суму 5 559,37 грн., в тому числі 18 пенсіонерам 
здійснено доплату пенсії на суму 1 740,02 грн.

За даними органів Пенсійного фонду України середній розмір пенсії по 
місту становить 2 540,3 грн., що перевищує показник по Україні тільки на 
21,70 грн. та мінімальний розмір пенсії на 1 088,30 грн.

324 ветерани війни потребують забезпечення санаторно-курортного 
лікування. Субвенція з Державного бюджету України для придбання путівок для 
оздоровлення ветеранів війни в 2018 році, в принципі як і в 2016-2017 роках, не 
виділялася, забезпечення путівками даної категорії осіб здійснюється тільки 
відповідно до наданих путівок Мінсоцполітики України. З початку року лише 75 
ветеранів війни отримали відповідні путівки, або 19% від загальної потреби.

Компенсація замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного 
санаторно-курортного лікування перерахована 37 особам з інвалідністю 
внаслідок війни на суму 16,2 тис. грн.

Забезпечено виплату щорічної грошової допомоги відповідно до законів 
України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» та «Про 
жертви нацистських переслідувань» 9 738 ветеранам війни на загальну суму 
11 541 тис, грн.
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За рахунок коштів міського бюджету було виплачено разову грошову 

допомогу учасникам бойових дій та інвалідам війни з числа осіб, які брали 
безпосередню участь у бойових діях під час Великої Вітчизняної війни та війни з 
Японією, 121 мешканцю міста в розмірі 1 000 грн. (всього на 121,6 тис. грн. з 
урахуванням поштових витрат).

Проведено підписку на газети «Урядовий кур’єр» та «Голос України» для 
140 ветеранів війни на суму 23,3 тис. грн.

Розпочато проведення безоплатного капітального ремонту 3 квартир та 
1 будинку, що належать особам з Інвалідністю внаслідок війни та члену сім’ї 
загиблого учасника АТО, для чого з міського бюджету виділено 245,9 тис. грн. 
Станом на 01.10.2018 потребують проведення капітального ремонту власних 
будинків (квартир) 24 особи, у тому числі 3 учасники АТО, 1 член сім’ї 
загиблого учасника АТО.

Щотижня проводилися благодійні обіди для 112 одиноких пенсіонерів, на 
що з міського бюджету перераховано 143,8 тис. грн.

За рахунок коштів міського бюджету проведено виплату допомог ветеранам 
війни та праці, пенсіонерам та особам з інвалідністю на загальну суму 478,1 тис. 
грн., а також здійснено фінансову підтримку громадських організацій 
ветеранів на загальну суму 304,7 тис. грн.

Проведений конкурс для визначення програм, підготовлених об’єднаннями 
ветеранів, за підсумками якого складено рейтинг конкурсних пропозицій: 
«Поруч по життю» громадської організації «Сумська спілка учасників бойових 
дій (АТО)» ~ 94 312,00 грн. (власний внесок 31 858 грн.); «Інтерактивний «Музей 
історії АТО» громадської організації «Сумська спілка учасників бойових дій 
(АТО)» - 198 214,00 грн. (власний внесок 66 159 грн.); «Пам’ятаємо, збережемо, не 
забудемо» громадської організації «Ковпаківська районна організація ветеранів м. 
Суми» - 242 257,95 грн. (власний внесок 82 828 грн.); «Жива пам’ять поколінь» 
Сумська міська організація ветеранів України - 485 570,00 грн. (власний внесок 
162 000 грн.) Загальна потреба на реалізацію програм міськими 
громадськими об’єднаннями ветеранів складає 1 020, 4 тис. грн.

Організовано та проведено за рахунок коштів міського бюджету заходи щодо 
вшанування 315 ветеранів війни, учасників бойових дій з нагоди державних та 
інших свят на загальну суму 108,5 тис. грн.

Банк даних військовослужбовців, які отримали статус учасника 
бойових дій під час проведення АТО та членів їх сімей тримається в 
актуальному стані та постійно оновлюється з метою сприяння даним особам в 
наданні необхідної допомоги: на обліку перебувають 3 053 учасники бойових 
дій з числа учасників АТО, 60 осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа 
учасників АТО, 100 членів сімей 46 загиблих (померлих) учасників АТО та 
4 учасника війни, а також з вересня 50 осіб приймали участь в районах 
проведення АТО та отримують пільги за рахунок коштів міського бюджету.
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Зі всіма учасниками бойових дій з числа учасників АТО опрацьовано їх 

право на отримання різних видів державних соціальних гарантій та додаткових 
пільг з міського бюджету.

На обліку щодо санаторно-курортного лікування перебуває 
148 учасників антитерористичної операції. На 2018 рік виділено
371,5 тис. грн. для проведення санаторно-курортного лікування 45 учасників 
АТО. Питання вибору санаторно-курортного закладу, терміну оздоровлення 
опрацьовано зі 117 особами, оформлено 37 договорів, 23 учасника АТО вже 
оздоровилися на загальну суму 188,1 тис. грн.

Активно проводиться робота щодо надання послуг з професійної адаптації, 
але кошти для придбання даних послуг не надходили. На обліку щодо отримання 
послуг з професійної адаптації перебуває 122 учасники АТО, які виявили 
бажання пройти навчання на водіїв транспортних засобів різних категорій.

Для організації професійної адаптації на 2018 рік виділено 
301,7 тис. грн. державних коштів. Укладено договір на навчання 55 учасників 
АТО на водіїв різних категорій: «В» - б осіб, «Д» - 34 особи, «Є» - 4 особи, «С» - 
11 осіб {загальна сума договору 287,7 тис. грн.). Вже отримали водійські права 31 
чол., до кінця року планується вивчити ще 26 учасників АТО.

З метою виявлення потреби у забезпеченні технічними та іншими 
засобами реабілітації проведено опитування 150 учасників АТО, у тому числі 
протягом 2018 року - 24 осіб. Взято на облік 34 особи відповідної категорії. Вісім 
учасників антитерористичної операції забезпечені належними їм засобами 
реабілітації. Потребують у забезпеченні засобами реабілітації 6 осіб: 
ортопедичними взуттям (3), протезування (І), кріслом колісним (1), милицями (1), 
чохлами (1), корсетом (3), палицею (1). Договори щодо забезпечення даних осіб 
ТЗР укладені.

Проводиться направлення учасників антитерористичної операції та 
постраждалих учасників Революції Гідності на проходження психологічної 
реабілітації, для чого з державного бюджету виділено 371,6 тис. грн., яких 
вистачить для оздоровлення 27 осіб. На даний час укладено 27 договорів, 18 осіб 
пройшли психологічну реабілітацію на загальну суму 144,9 тис. грн.

Послуги з психологічної реабілітації в 2018 році надають: ДП «Південь- 
Курорт-Сервіс» (Одеська область); ПАТ «Санаторій Мошногір’я» (Черкаська 
область); ТОВ «Санаторій «Токарі» (Сумська область) та ТОВ «Санаторій «Нові 
Санжари» (Полтавська область).

Реалізується міська програма «Соціальна підтримка учасників 
антитерористичної операції та членів їх сімей», відповідно до якої надаються 
додаткові соціальні гарантії та пільги учасникам антитерористичної операції, 
членам їх сімей та членам сімей загиблих учасників антитерористичної операції, 
які проживають в місті Суми. На виконання заходів програми в 2018 році міським 
бюджетом передбачено 35 579,7 тис. грн., протягом звітного періоду 
профінансовано 15 042,5 тис. грн., або 42% від затверджених асигнувань. 
Всього заходами програми охоплено понад 4 тисячі громадян.

З метою соціальної підтримки учасників антитерористичної операції, сімей 
загиблих при виконанні службового обов’язку або померлих в період 
проходження військової служби під час проведення антитерористичної операції
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за рахунок коштів міського бюджету надано матеріальної допомоги на 
загальну суму 2 717,7 тис. грн., з яких 449,3 тис. гри. виплачено 34 сім'ям 
учасників АТО, які опинилися в складних життєвих обставинах, 168 тис. грн. 
виплачено 21 учаснику АТО, що отримали контузію, поранення, каліцтво під час 
проведення АТО, 44 сім'ям виплачено допомогу на вирішення соціально-побутових 
питань на загальну суму 440 тис. гривень.

22 дітям, батьки яких загинули при виконанні службового обов’язку або 
померли в період проходження військової служби під час антитерористичної 
операції, щомісяця виплачується грошова допомога в розмірі 100% від 
прожиткового мінімуму для дітей відповідного віку (виплачено 427 тис. грн.).

Дитині, батько якої загинув під час участі у Революції Гідності, 
виплачено щомісячну грошову допомогу в загальній сумі 16,6 тис. грн.

Забезпечено соціальну підтримку 18 добровольців з числа учасників АТО, 
зокрема за рахунок коштів міського бюджету (183,1 тис. грн.) надано одноразову 
матеріальну допомогу (10 добровольгщм по 8 тисяч гривень), грошову допомогу 
на оплату транспортних послуг (18 осіб на загальну суму 80,3 тис. грн.), 
виплачено допомогу до 5 травня (18 осіб на 22,8 тисяч гривень).

Надано одноразову матеріальну допомогу 20 звільненим в запас 
військовослужбовцям, які приймали участь в антитерористичній операції, по 
І тисячі гривень.

Крім того, 130 військовослужбовцям, які в 2017 - 2018 роках уклали 
контракт на проходження військової служби у збройних силах України 
виплачена одноразова матеріальна допомога на суму 390 тис. грн. (розмір 
допомоги 3 тисячі гривень), в тому числі 31 особі, яким допомога не була 
виплачена станом на 01.01.2018.

СОЦІАЛЬНА ПІДТРИМКА УЧАСНИКІВ АНТИТЕРОРИСТИЧНОЇ ОПЕРАЦІЇ ТА 
ЧЛЕНІВ ЇХ СІМЕЙ

(ПРОФІНАНСОВАНО ЗА 9 МІСЯЦІВ 2018 РОКУ - 15 042.5 ТИС.ГРН.)
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За рахунок коштів міського бюджету надавалися додаткові пільги по 

оплаті за житлово-комунальні послуги 61 сім’ї (91 особі) загиблих під час 
проведення антитерористичної операції, 93 учасникам антитерористичної 
операції та членам їх сімей (по оплаті за: послуги з утримання будинків і споруд 
та прибудинкових територій; вивозу твердих побутових відходів та рідких 
нечистот; водопостачання та водовідведення), 10 сім’ям (16 особам) 
добровольців-учасників антитерористичної операції. Всього на надання 
вищезазначених пільг 244,8 тис. грн.

Також, 56 сім’ям учасників бойових дій здійснюється щомісячне 
відшкодування вартості спожитих житлово-комунальних послуг. В міському 
бюджеті для даної виплати передбачено 449,5 тис. грн., профінансовано 
276,9 тис. грн.

Організовано безоплатне харчування 546 дітей, батьки яких є учасниками 
антитерористичної операції або загинули під час проведення АТО, в дошкільних 
та 1 232 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Для чого з міського бюджету 
було профінансовано видатків на загальну суму 2 243,9 тис. грн.

Окрім цього, забезпечено безкоштовними путівками до позаміських 
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку м. Суми 544 дитини, батьки яких 
брали участь в антитерористичній операції та визнані особами з інвалідністю 
внаслідок війни та учасниками бойових дій на загальну суму 2 979,2 тис. грн.

991 учасник АТО отримали додаткові медичні послуги, для чого з міського 
бюджету профінансовано 372,5 тис. грн.

За рахунок коштів обласного бюджету 8 сімей учасників АТО отримали 
компенсацію на придбання твердого палива на загальну суму 20 тис. грн. (по 2,5 
тисячі гривень).

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 08.04.2015 
№ 185 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у 
державному бюджеті для виплати матеріальної допомоги військовослужбовцям, 
звільненим з військової строкової служби», від Сумського міського військового 
комісаріату прийняті подання та проведено виплату матеріальної допомоги 
41 громадянину України, які звільнилися з військової строкової служби, на 
загальну суму 104,1 тис. грн.

Розпочато виплату за рахунок коштів міського бюджету одноразової 
цільової матеріальної допомоги для придбання житла учасникам 
антитерористичної операції та членам сімей загиблих учасників 
антитерористичної операції в розмірі по 350 тисяч гривень. Перераховано дану 
допомогу 13 учасникам АТО на загальну суму 4 550,0 тис. грн. До кінця року 
планується виплатити допомогу ще 47 особам.

Організовано роботу комісії щодо розгляду заяв членів сімей загиблих 
військовослужбовців та інвалідів про виплату грошової компенсації на 
будівництво (придбання) житла та призначено 6 особам з інвалідністю 
внаслідок війни з числа учасників АТО та 5 членам сім’ї загиблих 
військовослужбовців, які брали безпосередню участь в антитерористичній 
операції, та потребують поліпшення житлових умов, грошову компенсацію за 
належні для отримання жилі приміщення в загальній сумі 10,9 млн. грн.
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Двом особам з інвалідністю та трьом сім’ям загиблого перераховано 

компенсацію на загальну суму 4,8 млн. грн. Троє (особа з інвалідністю та двоє 
членів сім ї загиблого) вже придбали житло.

Також, даною комісією прийнято рішення про призначення грошової 
компенсації 3 внутрішньо переміщених осіб, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність України на загальну суму 
2,7 млн. грн. Двом особам перераховано грошову допомогу на загальну суму 
1,9 млн. грн., один учасник бойових дій вже придбав квартиру.

З 2018 року змінами до чинного законодавства надано право на отримання 
такої грошової компенсації і особам з інвалідністю внаслідок війни 1-2 груп з 
числа учасників бойових дій на території інших держав та членам сімей 
загиблих (померлих) учасників бойових дій на території інших держав.

Комісією розглянуто звернення 1 члена сім’ї загиблого учасника бойових 
дій на території інших держав та 8 осіб з інвалідністю внаслідок війни 2 групи, які 
приймали участь у бойових діях на території інших держав, яким призначено 
грошову компенсацію за належні для отримання жилі приміщення всім 
заявникам на загальну суму 10,1 млн. грн. Двом особам з інвалідністю та члену 
сім’ї загиблого перераховано допомогу на загальну суму 3,2 млн. грн. На сьогодні 
особа з інвалідністю 2 групи вже придбав житло.

Різні види допомог та компенсацій отримують 2196 громадян, 
постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, в тому числі 3 дитини з 
інвалідністю внаслідок ЧАЕС, яких нараховано на загальну суму 7,2 млн. грн. 
Станом на 01.10.2018 року обліковується заборгованість по виплаті в загальній 
сумі 1 096,7 тис. грн. по нарахуванням за вересень поточного року.

Також на обліку перебувають 294 дитини з числа постраждалих внаслідок 
Чорнобильської катастрофи та 183 дружини померлих громадян, смерть яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою.

Із загальної кількості отримувачів різних видів допомог та компенсацій 
відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», 71% - ліквідатори наслідків 
аварії на ЧАЕС(1 550 чол.), 31% (673 чол.) особи з інвалідністю, з яких 39 чол. 
мають 1 групу інвалідності.

За рахунок коштів обласного бюджету 90 громадян отримали безоплатно 
лікарські засоби на суму 363,5 тис. грн. (в тому числі 1 дитина), а також 14 
особам проведено безоплатне зубопротезування на суму 48 тис. грн. (всього на 
2018 рік передбачено 625,1 тис. грн.)

Зважаючи на пропозицію громадських організацій, що опікуються 
громадянами, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в міському 
бюджеті передбачено видатки для надання одноразової матеріальної допомоги 
постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії та дітям, 
інвалідність яких пов’язана з наслідками Чорнобильської катастрофи (розмір 
допомоги - 1 000,00 грн.). Відповідна допомога перерахована 669 особам на 
загальну суму 669 тис. грн.
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З нагоди 32-ї річниці Чорнобильської катастрофи надано одноразової 

матеріальної допомоги ЗО «чорнобильцям» на загальну суму 15 тис. грн.
Для забезпечення громадян даної категорії санаторно-курортним 

лікуванням департаменту виділено 600,3 тис. грн., що дасть можливість 
оздоровити 88 осіб постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи 
1 категорії, що становить лише 52% від потреби по забезпеченню путівками (76Р 
осіб потребують санаторно-курортного лікування). Оформлено 86 договорів 
(98% від необхідної кількості), 11 осіб направлено на оздоровлення, вже 67 
громадян повернулися з санаторно — курортного лікування.

Для виплати компенсації замість санаторно-курортної путівки виділено 
27,4 тис. грн. для 57 осіб (розмір компенсації складає 481,00 грн.). Отримали 
відповідну компенсацію всі 57 осіб. Всього ж, 134 особи подали заяву на 
отримання компенсації замість санаторно-курортної путівки.

За рахунок коштів міського бюджету надано грошову допомогу для 
компенсації вартості путівок без лікування 3 особам, що супроводжували 
постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії, яким 
встановлено інвалідність 1 групи та якому за висновком лікувально- 
профілактичного закладу необхідна постійна стороння допомога, в сумі 
по 5 тисяч гривень.

Також відповідно до заходів міської програми «Місто Суми - територія 
добра та милосердя» за рахунок коштів міського бюджету 113 «чорнобильцям» 1 
та 2 категорій відшкодовано витрати за проїзд один раз на рік до будь - якого 
пункту України і назад автомобільним або залізничним транспортом на суму 67,9 
тис. грн.

Розпочато роботу по виконанню постанови Кабінету Міністрів України від 
11.07.2018 № 551 «Деякі питання видачі посвідчень особам, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської катастрофи, та іншим категоріям громадян», а саме: 
щодо заміни посвідчень громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи категорії 1. Вже прийнято 255 заяв, підготовлено проекти 161 подання 
про заміну посвідчень.

Виконується міська програма «Місто Суми - територія добра та 
милосердя», відповідно до якої надаються додаткові соціальні гарантії та пільги 
мешканцям міста, на виконання якої в 2018 році передбачено (станом на 
01.10.2018) 72 188,8 тис. грн., профінансовано за рахунок коштів міського 
бюджету 50 721,6 тис. грн. Всього заходами програми охоплено більше 73 
тисяч громадян.

Враховуючи те, що Державним бюджетом України на 2018 рік не було, 
передбачено деякі видатки для надання пільг окремим категоріям громадян 
(пільговий проїзд, пільг на послуги зв ’язку, інші пільги), що, до речі, задекларовано 
Законами України, прийнято рішення про фінансування їх за рахунок коштів 
міського бюджету, а це: 56 655,5 тис. грн., або аж 79% від загальної суми 
програми. Станом на 01.10.2018 фактично профінансовано таких видатків на 
суму 38 288,5 тис. грн.
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МІСТО СУМИ - ТЕРИТОРІЯ ДОБРА ТА МИЛОСЕРДЯ 

(ПРОФІТІАПСОВАНО ЗА 9 МІСЯЦІВ 201В РОКУ - 50 721.6 ТИС. 1'РИ.)

- пільги нп насп 
(662.4 П1Ґ.Г()Н.)
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І^'^ - фінансово підтримки 
громадських організацій 

ветеранів віПнн та інвалідів 
(896,7 тнс.грн.)

Надано додаткових пільг по оплаті за житлово-комунальні послуги
13 сім’ям (15 особам) загиблих в Афганістані воїнів-інтернаціоналістів, 
Почесному громадянину міста Суми, 384 Почесним донорам України, 61 сім’ї (83 
чол.) осіб з інвалідністю по зору 1, 2 групи, 24 сім’ям (72 особам), в яких 
виховуються онкохворі діти, 146 особам з інвалідністю з дитинства 1, 2 групи з 
діагнозом ДЦП та дітям з інвалідністю з діагнозом ДЦП та 2 сім’ям (3 особам) 
осіб, які загинули під час участі у Революції Гідності. Всього на надання 
вищезазначених пільг в міському бюджеті передбачено 1 438 тис. грн., 
профінансовано 662,4 тис. грн.

Також передбачено видатки для безкоштовного харчування учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів та вихованців дошкільних навчальних 
закладів з числа дітей, батьки яких є учасниками бойових дій в Афганістані 
(32 дитини на загальну суму 36,1 тис. грн.) та батьки яких загинули або отримали 
тілесні ушкодження під час участі в Революції Гідності (2 дитини на загальну 
суму 3 тис. грн.). Профінансовано 39,1 тис. грн. за харчування 34 дітей.

157 особам перераховано грошову допомогу на проведення поховання 
деяких категорій осіб в загальній сумі 285,9 тис. грн.

650 Почесним донорам України виплачено одноразову матеріальну 
допомогу по 750,0 грн. {487,5 тис. грн.). Також 170 Почесних донорів 
користувалися безоплатним проїздом в міському електротранспорті, за що 
міським бюджетом компенсовано витрати піди риєм ству-перевізнику на 
загальну суму 111,1 тис. грн.

Оновлюється та підтримується в актуальному стані реєстр недієздатних 
повнолітніх осіб, до якого внесено інформацію по 456 особам цієї категорії, 
відповідними даними доповнено Централізований банк даних з проблем 
інвалідності.
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Обстежено житлово—побутові умови проживання та вивчено потреби 422 

сімей, де під опікою перебувають недієздатні повнолітні громадяни, в тому числі 
протягом звітного періоду обстежено умови 113 осіб, з них 76% охоплено 
різними видами соціальної допомоги та субсидією на житлово-комунальні 
послуги.

За рахунок коштів міського бюджету надано одноразову матеріальну 
допомогу 7 опікунам, у яких під опікою перебуває по 2 повнолітні недієздатні 
особи, в загальній сумі 19,2 тис. грн.

Надано методичну допомогу з питань опіки 463 громадянам, прийнято 
участь у 45 судових засіданнях (19 — протягом кварталу).

Організовано проведення 11 засідань опікунської ради при органі опіки та 
піклування, де розглянуто 62 звернення, затверджено 11 рішень виконавчого 
комітету Сумської міської ради з цих питань.

З метою своєчасного виявлення ситуацій небезпечних для недієздатних осіб 
тримається на контролі 13 сімей, де опікуни старші 80 років та не мають 
близьких родичів, або родичі перебувають за межами міста чи країни («група 
ризику»), забезпечено щомісячне спілкування з ними, їх знайомими та сусідами.

По місту обліковується 1 005 багатодітних сімей, в яких виховується 
З 254 дитини, в тому числі 52 родини, де виховується 5 і більше дітей.

Із загальної кількості сімей користуються соціальною допомогою 
малозабезпеченим сім’ям 199 родин (20%), допомогою на дітей одиноким 
матерям - 77 жінок (8%), допомогою при народженні дитини — 88 жінок (9%).

Пільгами при оплаті за житлово-комунальні послуги користуються 274 
багатодітних сім’ї, безоплатним проїздом - 711 дітей з багатодітних сімей, 
безоплатним одержанням ліків за рецептами - 4 дитини. Вперше встановлено 
статус «багатодітна сім’я» 92 родинам, видано 116 посвідчень батьків 
багатодітних сімей та 366 - дитини з багатодітної сім’ї.

З метою стимулювання дітей з багатодітних сімей до здобуття ними вищої 
освіти відповідно до Програми «Місто Суми - територія добра та милосердя» на 
2018 рік включено видатки на виплату одноразової матеріальної допомоги 
дітям з багатодітних сімей, які в 2018 році вступлять до вищих навчальних 
закладів, в загальній сумі 49,2 тис. грн. Після 1 вересня 17 сімей надали 
документи, що їх діти вступили до вищих навчальних закладів, з них 14 особам 
перераховано допомогу на загальну суму 25,1 тис. гри.

Шляхом анкетування багатодітних сімей вивчаються їх потреби, 
особлива увага приділяється малозабезпеченим родинам та тим, де діти 
виховуються в неповних сім’ях (отримано 289 анкет).

Враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей в сім’ї направлено 
клопотання про присвоєння почесного звання «Мати-героїня» щодо 3 мешканок 
міста. З початку року такі почесні звання отримали 3 мешканки міста.

Надійшла інформація про 156 випадків вчинення насильства в сім’ї по 
відношенню до 128 осіб {протягом. З кварталу - 90 випадків по відношенню до
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67 осіб), що на 44 особи більше менше ніж у відповідному періоді 2017 року 
(84).

Всім постраждалим від домашнього насильства надано переліки 
закладів, де вони в разі потреби зможуть отримати медико-соціальну, 
психологічну, юридичну та інші види допомоги, проінформовано про можливість 
тимчасового проживання в КУ «Сумський обласний центр соціально- 
психологічно! допомоги». З особами, які спричинили насильство в сім’ї, 
проведено профбесіди, їх офіційно попереджено про недопустимість таких дій, 
складено протоколи про адмінправопорушення. На обліку у службі дільничних 
офіцерів поліції перебуває з приводу вчинення насильства в сім’ї 285 осіб, з 
них 257 чоловіків та 28 жінок.

Слід зазначити, що в 128 випадках (82,1%) правопорушники під час 
скоєння насильства в сім’ї перебували в стані алкогольного сп’яніння, 84,4% 
постраждалих від насильства в сім’ї — жінки, в т.ч.: 52 випадки допущено 
чоловіками по відношенню до дружин (48,1%), 39 - синами по відношенню до 
матерів (36,1%).

Проводяться просвітницько - профілактичні заходи щодо запобігання 
насильству в сім’ї, торгівлі людьми, забезпечення тендерної рівності шляхом 
проведення тренінгів, семінарів, засідань «круглого столу», лекторіїв, виховних 
годин та практичних занять з цієї тематики, розповсюджується друкована 
продукція про безпечну міграцію та протидію торгівлі людьми. Налагоджено 
співпрацю в цьому напрямку з закладами освіти, культури та охорони здоров’я 
міста, громадською приймальнею Української Гельсінської спілки з прав людини 
м. Суми, Всеукраїнською громадською спілкою «Альянс «Україна за сім’ю» та 
громадською організацією «Професійна Ліга соціальних працівників Сумщини».

З нагоди Всесвітнього Дня протидії торгівлі людьми ЗО липня 2018 року 
проведено акцію під гаслом «Людина - не товар!», під час якої мешканці міста 
оптувались щодо їх обізнаності з ризиками потрапляння в рабство та отримували 
інформацію про юридичну підтримку та захист постраждалих від торгівлі 
людьми.

За рахунок коштів державного бюджету надано одноразову матеріальну 
допомогу 2 особам, які постраждали від торгівлі людьми в загальній сумі 
10,6 тис. грн.

В місті на 01.07.2018 було зареєстровано 11 638 юридичних осіб, до 
01.01.2018 їх кількість збільшилась на 269 (2,4%), до 01.07.2017 - на 540 (4,9%). 
Відповідно чисельність штатних працівників в її кварталі 2018 року 
збільшилась порівняно з відповідним періодом 2017 року на 1,2% (987 осіб) і 
складала 80 406 осіб (39,5% в загальній чисельності працівників по області 
(203 337).

Середній розмір заробітної плати по місту за II квартал 2018 року становив 
7 971 грн., що на 1 684 грн. (26,8%) більше ніж у відповідному періоді 2017 
року, перевищує середній розмір заробітної плати по області на 671,0 грн. 
(9,2%), по місту Чернігів - на 1 143,0 грн. (16,7%), Рівне - на 894,0 грн. (12,6%),



23
Хмельницький — на 718,0 грн. (9,9%) (міста аналогічні до м. Суми за чисельністю 
населення).

Значним чином на рівень зайнятості впливає створення робочих місць.
За результатами вивчення ситуації на ринку праці міста проводиться аналіз 

стану створення робочих місць, що значним чином впливає на рівень зайнятості.
В місті створено 4 371 робоче місце, що складає 84,1% запланованого на 

рік (5 200). Серед новостворених робочих місць 1 969 - у юридичних осіб та 2 
402 — в малому бізнесі (зареєстровано 1 540 фізичних осіб як суб'єктів 
підприємницької діяльності, укладено 862 трудових договори між підприємцями 
та найманими прагцвниками).

Найбільше робочих місць створено в промисловості - 674 (34,2%), в т.ч.: 
ПрАТ «Технологія» - 184, ТОВ «Гуала Кложерс Україна» - 100, ТОВ «Гуалапак 
Україна» - 88, ТОВ «Сумська насосна техніка» - 87; в закладах охорони 
здоров’я - 387 (19,7%): комунальне некомерційне підприємство «Центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 2» Сумської міської ради - 287, 
«Медсоюз +» - 22, ТОВ «Медея Суми» - 15, ТОВ «Сехмет» - 14; в торгівлі - 264 
(13,4%): ТОВ «Ансві-Фарм» - 34, ТОВ «Артмотор» - 29, ТОВ «Торговий дім 
«Нікмас» - 20, ТОВ «СЇЕЙТ1» — 12; на будівництві — 209 (10,6%): ТОВ 
«Прогресбудсервіс» - 34, ТОВ «Євробуд ОД» - 24, ТОВ «Будівельна компанія 
«Укрпроммонтаж» - 19.

Це сприяло збільшенню кількості вакансій до 01.01.2018 на 371 посаду 
(в 1,5 рази) і на 01.10.2018 їх нараховувалось 1 054, відповідно зменшилось 
навантаження безробітних на одне вільне робоче місце з 3 до 2 осіб.

З початку року послугами служби зайнятості скористалось 5 900 
безробітних, працевлаштовано 4 563 особи, що на 468 осіб (11,4%) більше ніж 
за аналогічний період 2017 року. В загальній чисельності працевлаштованих 
безробітних 1 174 особи мали додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, 
86 осіб з обмеженими фізичними можливостями, 45 осіб з числа учасників АТО, 
25 внутрішньо переміщених осіб. Питома вага працевлаштованих безробітних за 
видами діяльності належить промисловості - 22,4% та торгівлі - 21,9%.

Разом з тим, залишається кваліфікаційний дисбаланс між попитом на 
робочу силу та її пропозицією. Так, 60,4% безробітних (1411 осіб) потребували 
працевлаштування на посади службовців (бухгалтера, економісти, юристи), тоді 
як, для цієї категорії осіб було заявлено лише 33,5% вакансій (353).

З метою зменшення рівня кваліфікаційного дисбалансу пройшли 
підготовку та перепідготовку 179 безробітних, надано кошти для започаткування 
власної справи 18 особам, 10 роботодавцям компенсовано єдиний внесок за 
працевлаштування громадян, що потребують додаткових гарантій, проведено 202 
семінари з техніки пошуку роботи, якими охоплено 3 507 осіб. Як наслідок, 
частка службовців серед безробітних зменшилась до початку року на 3,9%.

З початку 2018 року з міського бюджету було профінансовано громадські 
роботи в соціальній сфері в сумі 230,4 тис. грн. та 254,8 тис. грн. за рахунок 
Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на 
випадок безробіття, участь у цих роботах прийняли 116 безробітних. Всього з 
початку 2018 року було направлено на виконання громадських та інших робіт 
тимчасового характеру 268 осіб.
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З початку поточного року зареєстровано 247 колективних договорів, змін 
та доповнень до них, якими охоплено 18 285 працюючих, в тому числі 
протягом звітного періоду 43.

Проаналізовано стан виконання колективних договорів 31 суб’єктом 
господарювання, сторони, що їх уклали, вважають, що колективний договір 
виконаний в повному обсязі. На 25 підприємствах спеціалісти департаменту 
взяли участь у зборах з питань звітування про виконання колективних договорів, 
де колективними договорами охоплено 1 347 працюючих (протягом 3 кварталу 
прийняли участь у зборах на 7 підприємствах).

Всього по місту зареєстровано 2 073 колективних договори, або 98,2% від 
загальної кількості підприємств, де працюють наймані працівники, з них: 809 - на 
підприємствах торгівлі та побуту (39,0%), 305 - в будівництві (14,7%), 247 - на 
промислових підприємствах (11,9%), 144 - в житлово-комунальному господарстві 
(6,9%) та інші.
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